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 : سخن سردبیر
کککه بککا  ککروه   تککا قوربا ککه در حککالی  2یککر روز 

رفتن بودنکد داخکچ هکاهی    ها در حال راه  قوربا ه

آن دو پک  از  . هاه عمیق و خشر بکود  .افتند می

امکا آسکیب   . ضربه اول هاه خیلی ناراحکت شکدند  

خیز  و ها شروع کردند به جست آن. هندانی ندیدند

. کردن تا شاید بتواننکد از آن هکاه بیکرون بیاینکد    

ها و باالی هکاه بودنکد     هایی که همراه آن قوربا ه

هکا افتادنکد و امککان بیکرون      وقتی دیدنکد ککه آن  

آمککدن ندارنککد  تصککمیص بککه نصککی ت کککردن دو  

 : فتند. قوربا ه  رفتند

تان را بکه ایکن    به جای اینکه انرژی. صبور باشید»

. زودی تلف کنید مدتی صبر کنید تا بکاران بیایکد  

حتمکا  کیایی برایتکان    . از تشنگی نخواهیکد مکرد  

 «.خواهد رسید

کردند تا شاید  می خیز و ها همچنان جست قوربا ه

کمی طول کشکید تکا   . بتوانند از هاه بیرون بیایند

. متوجه شدند همراهانشان قصد نصکی تی دارنکد  

خیکز و   و ها آن باال با هزار جسکت  همراهان قوربا ه

تکک،   سککعی کردنککد تککا پیامشککان را بککه آن دو  

ای که آن  کمی طول کشید تا دو قوربا ه. برسانند

یکی از . جه همراهان شدندپایین افتاده بودند متو

. آن دو تصمیص  رفت تا به حرف بقیه  و  دهد

او به دیوار هاه تکیه داد و سکعی ککرد بکا تخیکچ     

او . خنکی در خود  امید باال آمدن آب را بدهکد 

آن دیگری امکا    .کرد که کا  باران ببارد آرزو می

جسکت بکاور   نا هان با یر  کر  و بیشتر ت،  می

ای از هکاه رسکاند و از    دندانکه نکردنی خکود را بکه   

. جا با مصرف نیرویی بیشکتر بکه زمکین رسکید     آن

همراهان او همه تعجب کردند و وقتی از او دلیکچ  

موفقیتش را پرسیدند  معلوم شد که آن قوربا که  

صکور اینککه همراهکان  او را بکه     ناشنوا بوده و بکا ت 

کننکد و امیکد بکه نتیجکه      ت،  بیشتر تشویق می

در او زنده کردند  توانسکته ایکن    رسیدن ت،  را

العاده را پیدا کنکد تکا از هکاه بیکرون      نیروی خارق

 .بیاید

احتمککاال ایککن داسککتان را جککای دیگککری نیککز     

مضمون اصلی داسکتان  حفکا امیکد و    . اید خوانده

بافانکه   های منفکی  توجه نکردن به نظرات و دید اه

های طوالنی با این داسکتان وقتکی در    مدت. است

دادم و   رفتص به خودم امید مکی  قرار می ها سختی

 فتص به تمام کسانی که ایکن طکور تک،  در     می

ایکن داسکتانی اسکت    . ات دارند توجه نکن ناامیدی

که ا لب روانشناسکان و مشکاوران آن را اسکتفاده    

ام و سکعی ککردم ایکن     اخیرا تردید کرده. کنند می

حکال  مکن   . داستان را با دقت بیشتری نگاه ککنص 

یگککری از داسککتان را بککرای شککما مطککر  بخککش د

 وینککد تککا   کککنص کککه مشککاوران آن را نمککی  مککی

هون احتماال حتی بکا  . شان همیشه پر باشد کیسه

تکرار این داستان مشکلی از مشک،ت افکراد حکچ   

 .هون داستان ناقص است. شود نمی

ابتدا به معرفکی کاراکترهکای   : بخش دیگر داستان

هکا   آن. هکا بودنکد   پردازیص ککه همکراه قوربا که    می

حسود و بخیچ بودند  و طبق اصچ بقکای دارویکن   

بنکابراین  بکا   . خواهان کص شدن تعداد خود بودنکد 

کردند تکا آن دو را منصکرف    تمام وجود ت،  می

بکه   افراد پ  از رسیدن قوربا ه ناشکنوا این . کنند

ابتککدا از او راز . سککطز زمککین بیکککار ننشسککتند  

موفقیتش را پرسیدند  تا برای مواقع بعکدی ایکن   

پک  از  . راه موفقیت را هص مسکدود ککرده باشکند   

اینکه سخنان قوربا ه ناشکنوا را شکنیدند  متوجکه    

فقک   . ها نبکوده اسکت   شدند که قصور اصلی از آن

هکا سک   قوربا که     آن. رسکید  باید صدا به او مکی 

ناشنوا را با اشکاره ککوهکی از پکا دوبکاره در هکاه      

انداختند و این بار در هاه را هص بستند تا قوربا ه 

ایکن  آن بخکش از   . ناشنوا دیگر نتواند بیرون بیاید

داستان است که مشاور و روانشناسان طبق نیمکه  

امکا دانکش ناککافی و عکدم     . دهنکد  پر لیکوان نمکی  

ن  هه پکر  شفافیت و دیدن فق  یر بخش از لیوا

آدم باید هکر  . رسان است هه خالی  همیشه آسیب

حال که . دو بخش خالی و پر لیوان را با هص ببیند

قوربا ه ناشنوا بکا روی اصکلی همراهکانش مواجکه     

 کر باشکد     شد  ا ر واقعا امید داشته باشد و ت، 

باید مسیر ان رافی در هکاه تونکچ کنکد و بیکرون     

دانکش  . آید د میامید در پ  دانش به وجو. بایید

شکناخت همراهککان بککه قوربا ککه در کنککدن تونککچ  

 .کند کمر می
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صنعت آذربایجکان وابسکته بکه    

کککه بککا  باشککد مککینفککت و  ککاز 

هککای   ککیاری شککرکت سککرمایه

ایجاد شکده  هندملیتی خارجی 

 .است
 

 آذربایجانمنطقه اقتصادی 

 

: به آذری)جمهوری آذربایجان 

Azərbaycan Respublikası)  بزر ترین

قفقاز و در  یر اه اروپا و کشور منطقه 

آسیای جنوب  ربی بوده و در کنار دریای 

ایران در  کشورهای. خزر واقع شده است

جنوب  ارمنستان و ترکیه در  رب  

 رجستان در شمال  ربی و روسیه در 

های این  همسایهشمال کشور آذربایجان 

همچنین این کشور دارای  .کشور هستند

ان و مرز آبی با کشورهای ترکمنست

 .قزاقستان در کناره دریای خزر است

جمعیت  .باشد می باکو آذربایجانپایتخت 

 2103در سال  2٬۶1۴٬۱11 حدود آن

ترکی زبان رسمی این کشور  .بوده است

  و دین رسمی این کشور است آذربایجانی

جمهوری واحد پول  .اس،م است

نوع حکومت   .باشد می منات آذربایجان

حزبی با یر  جمهوری پارلمانی هند

 .است و سکوالر  یاری مجل  قانون

جمهوری آذربایجان به همراه ایران  عراق 

و ب رین ههار کشوری هستند که در آن 

شیعیان اکثریت جمعیت را تشکیچ 

 .دهند می
 

 اقتصاد

 
کچ مساحت جمهوری آذربایجان  از

آن را اراضی قابچ کشاورزی % 9/51

م صوالت عمده  .دهد تشکیچ می

ها   را  ،ت  میوهآذربایجان کشاورزی 

 ها  پنبه  های و توتون تشکیچ سبزی

از نظر اق،م عمده کشاورزی به . دهد می

ویژه  ندم  این جمهوری نیمه خودکفا 

های زیر  اختصاص زمین بوده و به جهت

ت  ندم به مزارع توتون و کش

های انگور  جمهوری آذربایجان  تاکستان

 .است نا زیر به واردات  ندم

 
نفکت و  کاز   صنعت آذربایجان وابسکته بکه   

هکای    یاری شکرکت  که با سرمایه باشد می

 .هندملیتی خارجی ایجاد شده است

جمهوری آذربایجان دارای منابع زیرزمینی 

ارزشمند  به ویژه نفت   از طبیعی  آهکن   

 آلومینیوم  سرب  روی   م   طک،  نقکره   

فلکزات و سکنگ    مرمر  سنگ آهر  ام،  

تولیدات نفت و  از طبیعکی  . باشد مینمر 

بیش از سکایر منکابع زیرزمینکی    این کشور 

  .است

نفکت  : تی آذربایجان عبارتند ازااق،م صادر

ت نفتکی   و  از  صنایع شکیمیایی  تجهیکزا  

اق،م وارداتی این کشور . پنبه و منسوجات

 قطعککات آن  ماشککین آالت و: عبارتنککد از

 .منسوجات صنایع  یایی و

بککه ات ادیککه در حککال حاضککر آذربایجککان 

بین شده و متمایچ به  اوراسیا بیشتر خو 

 .فاصله  رفتن از ات ادیه اروپاست

 
 

 وکار  کسب
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وککار   در شاخص سهولت کسکب آذربایجان 

  .است برخوردار 66از رتبه 

 و تعرفه مالیات

 
: اق،م زیر از حقوق  مرکی واردات معافند

اموال وارد شده توسک  کارکنکان خکارجی    

شرکتها جهت استفاده شخصی آن کاالها  

مککواد و فککن آوری وارداتککی بککه موجککب    

هکا و مکواد    توافقات بکین کشکورها  دارایکی   

عنوان مایملکر سکرمایه  کیار    وارداتی به 

خارجی برای مشارکت در سرمایه  کیاری  

مشککتر   مککواد خککام  لککوازم یککدکی و     

تجهیزات وارد شده بکه وسکیله مسسسکات    

اقتصادی برای استفاده در تولیدات آنهکا و  

دوستانه ککه بکه رایگکان     کمر های انسان

 . ردند توزیع می

افزون بر حقوق  مرکی واردات  مالیات بر 

بیست درصکدی نیکز   ( VAT)فزوده ارز  ا

در مورد واردات برخی از کاالها اخکی مکی   

کاالهای زیر هنگکام ورود از مالیکات   .  ردد

مواد  یایی  نمر   :بر ارز  افزوده معافند

نفت خام  مواد شیمیایی  یکر آلکی  مکواد    

دارویککی  کککود شککیمیایی  مککواد شککوینده   

تولیدات صکنعتی و مخصکوص جراحکی از    

مواد اولیکه دبکا ی  مکواد    جن  الستیر  

اولیککه کا ککی  پوشککا  کودکککان  اقکک،م    

سککرامیر  برخککی اقکک،م از جککن  فلککزات 

آهنی و  یرآهنی  برخکی از ماشکین آالت   

همچنککین تجهیککزات سککرمایه و   صککنعتی

حقککوقی  مرکککی بککر  .  ککیاران خککارجی 

صادرات نیز از ا لب کاالها اخی مکی شکود   

درصکد   ۰1عوارض  مرکی کاالهکای زیکر   

نفکت و فکرآورده هکای نفتکی  پلکی       :است

دارای )اتککیلن سککنگین  سککولفانچ  صککابون 

  آلومینیص  لوله های فوالدی  (سود سوزآور

کنسانتره آهن  تولیدات برنزی  پنبه خکام  

طبق بنکد سکوم قکانون سکرمایه     . و خاویار

کاالهای تولیکد   آذربایجان   یاری خارجی

همچنککین   شککده از مککواد اولیککه خککارجی 

 کیاران   ید شده توس  سرمایهکاالهای تول

خارجی در آذربایجان از عکوارض  مرککی   

افکزون بکر ایکن  کاالهکا و     . صادرات معافند

مبادالت زیر مشمول معافیکت از پرداخکت   

کاالهکای  : حقوق  مرکی صادرات هسکتند 

صادر شده ت کت توافقکات بکین کشکورها      

صادرات کاالهکای فکرآوری شکده از مکواد     

  (ادرات مجکدد عملیکات صک  )اولیه وارداتی 

صادرات مواد اولیه برای فرآوری در خکار   

از آذربایجکککان و سککک   واردات ککککاالی  

 .فرآوری شده به آذربایجان

کاالهایی که موقتکا  بکرای مکدت    در نهایت 

معینی وارد شکوند و بعکدها مجکددا  صکادر     

شوند یا برای فرآوری وارد شکده باشکند از   

 .حقوق  مرکی واردات معافند

 

 

 

 وکار المللی کسب بینهای  فعالیت

 
های آذربایجکان بکرای پیوسکتن بکه      ت، 

هنککوز ( WTO)سککازمان تجککارت جهککانی  

آذربایجکان یککی از     اما م قق نشده است

تجکارت   امضاکنند ان توافقنامکه تعرفکه و  

 .باشد می ( ات)

بکاالترین   .آذربایجان نرخ تورم پایینی دارد

و % 35نرخ مالیات بر درآمد در آذربایجکان  

مکی  % 21باالترین نرخ مالیات برشرکت ها 

طبق  زار  بانر توسکعه آسکیایی    . باشد

%  6.1بکا   GDPسهص هزینه های دولت از 

رسکیده   2103در سکال  % 1۰.2افزایش به 

این افزایش برابکر   2102است که در سال 

دی مکی،  2105در سکال  . بوده است% 1.۰

بککوده کککه نسککبت بککه  % 20.6نککرخ تککورم 

 .سالهای قبچ افزایش داشته است

در آذربایجککان منککاطق آزاد تجککاری یککا    

انبارهای  مرکی تکاکنون تسسکی  نشکده    

اما یکر منطقکه ویکژه اقتصکادی در      .است

 یعنککیدومککین شککهر صککنعتی آن کشککور  

و ( کیلومتری شمال باکو 25) «سومگیت»

 .است نیز در نخجوان در حال دایر شدن

 روابط با ایران

تکا حکدود دویسکت     جمهوری آذربایجکان  

ولکی در    سال پیش جزو خا  ایکران بکود  

جنگ ایکران و روسکیه  طکی قراردادهکای     

 تکزاری   لستان و ترکمنچکای بکه روسکیه   
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منطقکککه ویکککژه اخیکککرا یکککر 

اقتصکککادی در دومکککین شکککهر 

 یعنکککی آذربایجکککانصکککنعتی 

کیلککومتری  25) «سککومگیت»

و نیکز در نخجکوان   ( شمال باکو

 .در حال دایر شدن است
 

این منطقه تکا  . مل ق شد

شمسکی آران   021۰سال 

شکده   و شروان نامیده مکی 

و به  0908 در سال. است

دنبککال فروپاشککی روسککیه  

ایککن منطقککه بککه  تککزاری 

جمهوری آذربایجان تغییر 

در  ایککن کشککور . نککام داد

دوران حکومککت جمککاهیر 

ات کککاد  جکککزوشکککوروی 

 سکال  در ایکن کشکور  . جماهیر شوروی بود

و از  اسکککتق،ل خکککود را بازیافکککت  0990

 .روسیه جدا شد

آذربایجککککان دارای دو مککککرز 

سوار و آسکتارا بکا    مشتر  بیله

مکرز آسکتارا در   . دباش ایران می

استان  ی،ن و مرز بیله سکوار  

هکر  . در استان اردبیچ قرار دارد

دو مرز آستارا و بیله سکوار  در  

یعنی در کشکور  )آن طرف مرز 

نیز بکا همکین نکام    ( یجانآدربا

 .شوند شناخته می

 آذربایجککانمناسککبات ایککران و 

هکای  یشکته رونکد     طی سکال 

. نسبتا خوبی را طی کرده است

موانکککع پیشکککرفت مناسکککبات دو کشکککور 

های کشورهای متخاصکص بکا ایکران     دخالت

رژیکص  شکامچ  به ویژه عنوان شده است که 

 .دشو میسعود  صهیونیستی و رژیص آل

از مهمترین شکرکای تجکاری ایکن کشکور      

رژیکص   کشورهای ایتالیکا  آمریککا  فرانسکه    

صهیونیسککتی  انککدونزی  روسککیه  کانککادا   

ایکران  . باشکند  تایوان   رجستان و هند می

های اخیر از شرکای  در سال

تجاری مهکص آذربایجکان بکه    

و اق،مککی آمککده  شککمار مککی

زمینککی  مککواد  سککیب: ماننککد

پتروشککککیمی  مشککککتقات  

پ،ستیکی  خرما و بسکیاری  

از کاالهککا را بککه ایککن کشککور 

 .کرده است صادر می

موافقت نامه های امضا شده 

 بکککین ایکککران و آذربایجکککان

هککای تشککویق و  نامککه موافقککت: عبارتنککد از

حمایککککت متقابککککچ از  

 کککککیاریهای  سکککککرمایه

مشتر  بازر انی  حمکچ  

ای  فرهنگی   و نقچ جاده

توافقنامککککه بککککانکی و  

پرداخکککت بکککین بانکککر 

 مرکزی ایران و بانر ملی

آذربایجککان و یادداشککت  

تفککککاهص در خصککککوص  

تسککهی،ت تککردد بککرای   

دارند ان  یرنامه عکادی  

 .بین دو کشور

 ارتباطات

خوب اسکت   آذربایجاندر  اینترنت سرعت

بکا   اینترنکت توان به خکوبی از طریکق    و می

 .درص بت کدوستان و خانواده 

 

   

 
 تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجاننقشه 

 

ir.enahang@koohi.Tahere 

mailto:tahere.koohi@enahang.ir
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 روند رو به رشد اقتصاد

جمهوری آذربایجان در مقایسه با 

های تازه استق،ل یافته اطراف  جمهوری

در  برداری از منابع نفتی خود در اثر بهره

حال حاضر در منطقه یر صادرکننده 

 .شود م صوالت  ازی م سوب می

پ  از در این کشور  یاری  سرمایه

. است کردهتوسعه بیشتری پیدا   استق،ل

استق،ل این کشور  زمان از   با وجود این

باغ  تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره

ها و  های آزادسازی قیمت همراه با سیاست

سازی اقتصاد موجب شد که  خصوصی

مردم جمهوری آذربایجان ت ت فشارهای 

شدید اقتصادی قرار  یرند و قدرت خرید 

افزایش   ولی .سرعت کاهش یابد آنها به

درآمدهای حاصچ از قراردادهای نفتی 

می،دی  روند رو  0996از سال المللی  بین

 یاری خارجی  اعتبارات  به رشد سرمایه

المللی پول و بانر جهانی و  صندوق بین

مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا 

اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به 

 . بهبود  یارد

ثبات بخشیدن جمهوری آذربایجان برای 

به اوضاع اقتصادی با کمر صندوق 

المللی پول دو برنامه اقتصادی را به  بین

است میزان تورم  اجرا درآورده و توانسته

های  شاخص  به طور کلی. را کاهش دهد

توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان از 

رو به رشد بوده و  2103تا  0991سال 

نر به طوری که با  باشد تراز آن مثبت می

جهانی این کشور را در رتبه نخست 

اص،حات اقتصادی جهان در سال منتهی 

 .می،دی معرفی کرده است 2103به 

آذربایجان درصدد است های اخیر  در سال

 .ع تجاری را در رأس امور قرار دهدمناف

های  تواند فرصت این امر به نوبه خود می

 .جدیدی را به روی آذربایجان بگشاید

کردن اقتصاد  به منظور متنوعباکو اخیرا 

خود و کاهش وابستگی به صادرات نفت و 

های مستقیص   یاری  از  به سرمایه

 .ع،قمند شده است

ر از خرو  نظ صرف انگلی مسلص است که 

 یار  زر ترین سرمایهبآن از ات ادیه اروپا  

در پنج سال . آذربایجان باقی خواهد ماند

ا اعضای آینده آذربایجان رواب  خود را ب

ات ادیه اروپا  و به همان اندازه با ترکیه  

  پاکستان  ایران  هین و رژیص صهیونیستی

المللی بر مبنای همکاری  دیگر شرکای بین

ی به وضو  تعریف شده و  دوجانبه

هایی از سیاست که به  همچنین در حوزه

اند از قبیچ دفاع   صراحت شکچ  رفته

خواهد ترتیب .. و  تجارت  امنیت  انرژی

 .داد

   

 محل تبلیغ شما
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 وردوخ ECUسرعت بیشتر در 

داد  در حکالی ککه ایکن مقکدار      های الکترونیکی آن تشکیچ مکی  می،دی تنها یر درصد از ارز  اتومبیچ را قسمت 0951در سال 

هکای   امروزه شکناخت ایکن عضکو از وسکیله از بسکیاری از قسکمت      . درصد خواهد رسید51به  2131درصد است و تا سال 31امروز 

پکردازیص ککه    مکی ( ECU)مختصکری از واحکد کنتکرل الکترونیککی موتکور      در ادامه بکه معرفکی   . تر شده است  مکانیکی موتور مهم

 . کنیص که ممکن است موجب افزایش سرعت در آن  ردد س   مواردی را بیان می. هاست ترین رایانه در خودرو کاربرد پر

ممکن اسکت متفکاوت    های فنی و حتی کشور سازنده ساختار داخلی واحدهای کنترل الکترونیکی با توجه به مدل خودرو و ویژ ی

هکای موتکور و انتقکال قکدرت  آسایشکی  ایمنکی و سکر رمی دارای         هون سیسکتص  های مختلف خودرو هص هنین قسمت هص. باشند

هکا بکین   ECUاصکوال  . هکای بسکیاری بکه یککدیگر دارنکد      افزاری شباهت ای هستند که از نظر سخت واحدهای الکترونیکی جدا انه

هکا   شود را پکرداز  ککرده و بکا توجکه بکه آن      به آن ارسال می حسگرهاد و اط،عاتی که از طرف  یرن و عملگرها قرار می حسگرها

 . کنند دستوراتی را اتخاذ می

 :از جمله موارد مختلفی که در بهبود سرعت واحدهای کنترل الکترونیکی موتور دخیچ هستند عبارتند از

هکر  ونکه   . خودروها وجکود دارد  ECU خودرو با واحدهای الکترونیرارتباط مستقیمی بین سیستص باتری و شارژ : توسعه باتری-0

 .  ردد ها موجب بهبود عملکرد این واحدها می بهبود در آن

 یری واحد کنترل الکترونیر خودروها نیکز بکاالتر    تر باشد سرعت تصمیص هر قدر ک،  پردازنده سریع: افزایش قدرت پردازنده -2

 . ردد ها مثچ کام یوترهای کوانتومی پیشنهاد می از نسچ جدید رایانهدر این زمینه استفاده . رود می

 کردد و طراحکی    در زمان طراحی هرکدام از اجزای الکترونیکی م اسباتی زیادی انجکام مکی  : های استاندارد استفاده از سیستص -3

اده از هر ونه سیستص  یراستاندارد و خکارجی  بنابراین استف. شود ها با توجه به شرای  فیزیکی موتور و دیگر اجزای آن انجام می آن

 . ردد ECUتواند باعث تداخچ در عملکرد  بینی نشده داشته باشد  می در خودرو که اثری پیش

عوامچ خارجی موثر در عملکرد حسگرها  فشار زیاد و یا رانند ی در مناطق با رطوبکت  : توجه به م چ قرار یری اجزای حساس -1

اتفاق  ECUدر بسیاری از اوقات که ایرادی در  .شود ECUتواند باعث بروز ایراد و افزایش مقاومت اتصاالت و اجزای داخلی  باال می

ممککن اسکت بسکیاری از    . مکن است دوباره تکرار شود و هزینه زیادی برای مالر خودرو داشته باشکد افتد  پ  از تعمیر هص م می

در نتیجه باید عامچ اصلی بروز ایراد را جسکتجو ککرد تکا عیکب بکه      . ای دیگر رخ دهد در پی کارکرد ناص یز قطعه ECUایرادهای 

 .طور کامچ برطرف  ردد
 

 

 

 

داد  در حالی که این مقدار  های الکترونیکی آن تشکیچ می می،دی تنها یر درصد از ارز  اتومبیچ را قسمت 0951در سال 

 .درصد خواهد رسید51به  2131درصد است و تا سال 31امروز 
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هکای بکا قکاب     نیاز به زیرشککن 

سکانتی   85تر و بازوهای  م کص

 باشد می
 

 آب شکار هنر با حفاظتی کشاورزی

 
  ها روشو  آب شکار

معموال برای کشت و ککار  ما کشاورزان 

هکای مرسکوم شکخص      در مزارع خود رو 

دیسر  ماله  کولیتواتور  خارویی و کاشت 

هکا   ایکن رو   .کننکد  مکانیکی را دنبال می

زیکرا بسکتر بکیر    . اصوال ناکارآمکد هسکتند  

حککداقچ تککا عمککق یککر متککری فشککرده و  

هککای جککاری در   یرقابککچ نفککوذ بککرای آب

بکارد  آب در   مزارع شده و وقتی باران مکی 

در . مانکد تکا تبخیکر شکود     سطز زمین می

مانکد   هه بر اثر تبخیر به جا مکی  نهایت آن

هکا    کاهی نیکز بکاران   . رسوب و شور اسکت 

شککوند و خککا   بککدیچ بککه سککی،ب مککی ت

سک   ایکن   . شکویند  سط ی مزارع را می

کنند  ها را به م چ دیگری حمچ می خا 

هکا   ها را در رودخانکه  و در نهایت ما آثار آن

به صورت  چ و الی و در سدها به صورت 

 .های انبوه شاهدیص رسوب

 
 وری کشاورزی بهبود بهره

ی از کشاورزان هر سه سال یر بار رخب

جابجکا ککردن سکطو     ها برای  از زیرشکن

سککانتی اسککتفاده   11خککا  تککا عمککق   

این عمکچ تکا حکدودی کارسکاز      . کنند می

امکروزه  از طرفکی  زیکرا  . بند اسکت  ولی نیص

های زراعکی کشکورمان    خا % 95بیش از 

از سکویی دیگکر بکا    . فاقد مواد آلکی اسکت  

های سکنگین   توجه به تردد معمول ماشین

در زمین های کشاورزی فشکرد ی خکا    

نسبت به  یشته افزایش یافته و نیکاز بکه   

تکر و بازوهکای    های با قاب م کص زیرشکن

 .باشد سانتی می 85

به طکور کلکی مقکدار ککربن در خکا        

این در حالی اسکت ککه   . است% ۰کمتر از 

ها نشان داده که افزایش هر یکر   پژوهش

ان نگهکداری  درصد ماده آلی به خکا  تکو  

هکزار لیتکر افکزایش    % 82آب را به میزان 

اسید هیومیکر باعکث نگهکداری    . دهد می

مکواد  کیایی خککا  و مکانع جلککو یری از    

هکای شکنی و    شو مخصوصکا خکا    و شست

  .شود سبر می

هکا    توان به کمر زیرشکن   میبنابراین

با تزریق هوا و فضاسکازی و ایجکاد امککان    

فکزایش  تنف  در خا   موجبات رشکد و ا 

هکای   ها مانند ککرم  میکرو و ماکروار انیزم

 . را فراهص کنیص( ورمی)خاکی 

 
 

 
 

  



 9318 خرداد –( نونهنگ  هفتم) دوازدهمشماره  فناوری   نو نهنگ

01 
 

 بازی توآتا و نهنگ آبیآغاز ساخت 

 
« آبی توآتاها و نهنگ»مراحچ ساخت بازی 

بککا  enahangتککرین سککاخته   تککازه

تولیکد  . رونمایی از پوستر این اثر آ از شکد 

انجامد  روز به طول می ۰1این بازی حدود 

 .شکود  آماده مکی  98و احتماال در تابستان 

 فتنی است این بازی با حداقچ نقکدینگی  

و کمکککر معنکککوی دوسکککتان و تککک،    

دریافت هکی  دسکتمزدی    خانواد ی  بدون

 .در حال تدوین است

  سرعت دندان درآوردن شیفزاا

 
انککد بککا کمککر   دانشککمندان موفککق شککده 

هکای بنیکادین ککاری کننکد ککه در       سلول

ای در دهکان   های تازه هفته دندان 9عرض 

 رایاین موفقیت مخصوصا ب .فرد رشد کند

 ۰1کککه بعککد از  مفیککد اسککتبزر سککاالنی 

خکود را از دسکت   هکای   سالگی همه دندان

 .اند داده

هکای خکالی دهکان     ها در حفکره  این دندان

شوند و این توانکایی را دارنکد    رشد داده می

که با بافت لثکه در اطکراف خکود آمیختکه     

بر اسکاس  کزار  منتشکر شکده در     . شوند

مجلککه علمککی ت قیقککات دندان زشکککی     

مکو    22م ققان آزمایشات خود را روی 

نتیجکه آن   انکد و  آزمایشگاهی تست ککرده 

اما هنوز روی انسکان آزمکایش   . مثبت بوده

  .نشده است

در حککال حاضککر رو  متککداول جککایگزین 

های از دست رفتکه دهکان ایم لنکت     دندان

 .کردن است

الهییای اکفییروش بهبییود بررسییی 

 (FMCG) تندمصرف

 

دیگکر   م صکوالت نسبت بکه   کاالهابرخی 

تکری   سرعت فرو  باالتر و قیمکت پکایین  

کاالهای تندمصکرف در ایکن دسکته    . دارند

یکی از مشخصات کلی ایکن  .  یرند قرار می

الهکای  اک. کاالها مصرفی بودنشکان هسکت  

 Fast Moving Consumer)تندمصکرف  

Goods )   ای از  معمکککوال بکککه مجموعکککه

کننکده نهکایی    مصرفکاالهایی که توس  

در دوره هککای زمککانی کوتککاه مککدت خریککد 

مناسکبی هکص    شده و ضمنا  قیمکت نسکبتا   

  .دارند

 :عبارتند از برخی از کاالهای تندمصرف

و برخککی  مککواد  ککیایی  مککواد شککوینده   

 . ی معمولیداروها

متخصصککین بازاریککابی صککنایع کاالهککای   

وفکاترین صکنایع از    تندمصرف را یکی از بی

بکا ایکن    .داننکد  نظر وفاداری مشتریان مکی 

وجود طبق ت قیقکاتی ککه اخیکرا در ایکن     

زمینه انجام شده  راهکارهایی برای بهبکود  

روند خرید ایکن م صکوالت عنکوان شکده     

راهکارهایی که به نوعی با احساسات . است

به عنوان . و عواطف مشتریان سروکار دارد

مثال در کشور هکین بکا اسکتفاده از عکدد     

دلیلککی بککرای خریککد ( مککاه مککی 29) 521

ای مصنوعی ترتیب   صوالت در جشنوارهم

هینکی   521تلفکا عکدد   . داده شده اسکت 

. انگلیسکی اسکت   I love youبسیار مشابه 

فروشان از این بازی با کلمکات بهکره    خرده

بککرده و در پاسککا مناسککبی بککه جشککنواره  

ولنتاین دلیلی بکرای خریکد عزیکزان آورده    

نمونه دیگکر ایکن مکورد جشکن روز      .بودند

که به عنوان پادزهر اف،طونی مجردها بود 

با سودی بیشتر از جمعه سیاه  521جشن 

در آمریکا به بزر تکرین روز خریکد بکرخ     

بکر  در نهایکت    .در جهان تبدیچ شده است

خریکد بکرای   % 31 آمار ارایکه شکده   اساس
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خرید مربوط % 22نوزادان صورت  رفته و 

 .به لوازم آرایشی بوده است

 طال و نقره ذراتنانوسبز  استخراج 

 
استفاده از  یاهان سبز برای تهیه زیسکتی  

مانکده  نانوذرات تا حکد زیکادی ناشکناخته    

دلیککچ  نککانوذرات نقککره و طکک، بککه   .اسککت

سکاز ار بکودن کاربردهکای زیسکتی      زیست

معمکککول  هکککای رو .  ونکککا ونی دارنکککد

هسککتند  شککیمیاییهککا نیککز  اسککتخرا  آن

مانکدن مقکداری از    منجر بکه بکاقی   معموال

 حاصچ  رهای سمی روی نانوذرات واکنش

هکای   در سکال  بکه همکین دلیکچ   . شوند می

 یعنکوان منبعک     استفاده از  یاهان بهاخیر

پایککدار و در دسککترس در تهیککه نککانوذرات  

ساز ار توجه بسیاری از پژوهشگران  زیست

از مزایای ایکن  . را به خود جلب کرده است

ن بککه  یرسککمی بککودن    تککوا رو  مککی

ساز اری  ارزانکی و تولیکد نکانوذرات     زیست

با توجکه بکه ایکن    . با خلوص باال اشاره کرد

توان نانوذرات سنتزشکده در ایکن    مزایا  می

ها را در کاربردهای زیسکتی از جملکه    رو 

بککرای تولیککد  . کککار بککرد نانوحسککگرها بککه

یی مثچ عصاره یا تکوده  نانوذرات در بسترها

انجکام  ککص و  زمکان واککنش     زیستی  یاه

پاالیی به  اما رو   یاه .واکنش کامچ است

زمان بیشتری نیاز دارد تا نکانوذرات تولیکد   

هککا را بککا هککص  در ادامککه ایککن رو  .شککوند

 :کنیص مقایسه می

در مقایسکککه بکککا پکککاالیی  رو   یکککاه -0

هکککککای شکککککیمیایی معمکککککول    رو 

زیسکت   تر و ساز ار با م ی  صرفه به مقرون

توانککد  بککرخ،ف رو   اسککت و حتککی مککی

جکیب و   شیمیایی  فلزها را در سطو  ککص 

به عنکوان  . آوری کند در بافت  یاهی جمع

وجکود   زارشاتی در مکورد  یاهکانی   مثال 

که ط، و نقره را در  لظت باال جکیب  دارد 

  نکدم   هکای ایکن  یاهکان    مثال .ندکن می

( Brassica juncea)یونجه و خکردل هنکدی   

 .دنباش می

های زیستی برای تولید  استفاده از توده -2

نسککبت سکککاده و   روشککی بککه    نککانوذرات 

تککوده  زیسککت. اسککت  صککرفه بککه مقککرون

آمکده از  یاهکان زنکده یکا مکرده       دسکت  بکه 

انککرژی تجدیدپککییر اسککت کککه   ی ازمنبعکک

طور معمول بکرای تولیکد بکرق  بیو کاز       به

طبکق  . شکود  سوخت  و  یره اسکتفاده مکی  

شده  با استفاده از یونجه  های انجام  زار 

در یر رو   (III) های ط، توان از یون می

 011نکانوذراتی بکه انکدازه     PH وابسته به

آمکده   دسکت  ذرات به. نانومتر به دست آورد

هکککای ههارضکککلعی  پ،ککککت  بککه شککککچ 

وجهککی  و  وجهکی  ده  ضکلعی  بیسککت  شکش 

 [. 1] اند های نامنظص بوده شکچ

های اخیکر  اسکتفاده از عصکاره     در سال -3

عنکوان    یاهان برای تهیه نانوذرات فلزی به

یککر جککایگزین آسککان و مناسککب بککرای   

های شیمیایی و فیزیکی مطر  شکده   رو 

فلکزی  از این رو  برای تهیه نانوذرات . است

 ونککا ون اسککتفاده از عصککاره  یاهککان در  

 .تر اسکت  کص و مقیاس وسیع آسان پرداز 

بازیابی نانوذرات های  از رو بدین ترتیب  

شکود ککه ککاری     استفاده نمیبافت  یاهی 

کننککده و  ککران اسککت و نیککاز بککه   خسککته

هایی بکرای تخریکب بافکت سکلولزی      آنزیص

  . یاه دارد

 حسگر نوری  تسزی

 
 رهکا واککنش زیسکتی     در این نکوع حک   

اتفکاق افتکاده بکه اط،عکات نکوری تبککدیچ      

تواند بکه صکورت    این اط،عات می. شود می

سنجی  فلئورسان  سنجی  رنگهای  رو 

توانند  ها می این رو . سنجی باشد و جیب

تشکخیص   -0: های زیر باشکند  شامچ دسته

هکا   ها یا ککوآنزیص   لوکز با استفاده از آنزیص

 یککری  انککدازه -2(. اه فعککال آنککزیصجایگکک)

 .ها میزان مصرف یا تولید مواد توس  آنزیص
________________________  

[1]. N. Terry, A. Zayed,”Phytoremediation 

of selenium. In: 

FrankenbergerJrWTEngberg RA”,E 
nvironmental chemistry of 

selenium.122۱٬911–55. 
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 یری دای رمک اب  ور نیا

 و عیزوت هو ن تسا رداق نیشام

 رد دوجوم یاه هدر  نازیم

 صخشم ار چسع یاه هنومن

 هنومن ری دنک نییعت و هدرک

 ییایفارغج هقطمنه ه درچ سع

 هدمآ تسد هب یناهای  هه زا و

 .تسا

 

حسگرهای نوری معموال  در زیست

. آیند به کار میجوهرهای زیستی 

 پلیمریاز مواد طبیعی  جوهرهای زیستی

های زنده تولید  یا استخراجی از بافت

های  و در هاپ سه بعدی یاخته شوند می

ها یا بدون سلول  مختلف همراه با سلول

ای از این  به عنوان نمونه .شوند استفاده می

توان ماده  مواد زیست ساز ار پلیمری می

اورتان را مثال  اخیرا ابداع شده برپایه پلی

های خود ترمیص  رنگاستفاده در در زد که 

این  .نیز در دست بررسی است

ند در نهایت خ  و خش نتوا می ها رنگ

یا حتی روی بدنه اسمارت فون ها 

اورتان  پلی ماده. دنها را از بین ببر ماشین

تواند خود را در  می شدهابر مولکولی ابداع 

درجه سانتی  3۰یعنی )دمای بدن انسان 

خواص من صر بفرد  .ترمیص کند(  راد

دهد که  میرا امکان این ماده جدید به آن 

با از هص  سستن پیوندهایش مانند یر 

مایع جریان پیدا کند و وقتی ویسکوزیته 

پایین آمد  تغییر شکچ آن در اثر آسیب 

 .دهد

های صورت  رفته مشخص  طبق بررسی

شده که این ماده سمی نیست و به همین 

خاطر در حال حاضر م ققان ت،  دارند 

را برای استفاده نهایی در صنایع  تا آن

 .مورد بررسی قرار دهند پزشکی

پروفسور واین های  سرپرست تیص 

اده این م:  وید می اتی در این زمینهت قیق

جدید می تواند دوام باندها را افزایش دهد 

پوست در »و احتمال وارد آمدن آسیب به 

به خاطر تعویض پوشش آن « حال ترمیص

 .را پایین بیاورد

در صورتی که اقدامات : او ادامه می دهد

صورت  مهندسی کافی روی این ماده

توان آن را طوری ساخت که به  بگیرد می

جه از آن برای و در نتی« حچ شود»تدریج 

 .های جراحی استفاده کرد بخیه زخص

 یبلقت زا یعیبط لسع صیخشت

 

 چسککع صیخشککتی اهککراکهار اهککزور نیککا

  دنک ا هدش هدافتسارپ رایسب یبلقت زا یعیبط

 اه چح هار نیرت نازرا لابند هب نادنمشناد و

 یاهکک شیامککزآ نیرتکک سرتسککدرد یاربکک

 نادنمشک نادبین  نایر د .دنتسه صیخشت

 تمک یق نازرا یلک ح هار زیک ن رتوی ماکک  مولع

 یکق مع ییانک یب رمک ک ابک  هک دنا هدرک هیارا

 یبک لقت چسع ماگنهدوزص خیتشر د یعس

 زا هدشک  هیک ارا چح هار. اردد یعیبط چسع زا

 یرادربککک  ککککع و نیشکککام ری یادیککک

 هرهککب چسک ع یبایککزرا یاربک  یپوکسک ورکیم

 یری دایکک رمککک ابکک  ور نیککا .دربکک یمکک

 نازیک م و عیک زوت هو ک ن تسک ا رداق نیشام

 ار چسک ع یاهک  هنک ومن رد دوجوم یاه هدر 

 هنک ومن ریک  دنک ک نییک عت و هدرک صخشم

 ههک  زا و ییایک فارغج هقک طمنه ه درچ سع

کار  نیا یارب .تسا هدمآ تسد هب یناهای 

 و دوشک  یم هتفر   کع نیدنه اه نهمون از

 یارب اه  کع قیقد یرای  بسهرب زا  پ

 هدربک  هرهب نیشام یری دای زا لدم تخاس

ه شده ایرا نیشام یری دای هناماس .دوش یم

 و ریوصک ت یدنب شخب یارب یا هکبش چماش

 یبایک زرا یاربک  یتمسک ق و هدر ک  ییاسانش

 عاونک ا یدنک ب هتسک د هفیظو هک تسا تلاصا

 .دراد هدهعرب ار چسع فلتخم

 هدشک  هیک ارا  ور هکک  هداد ناشن اه یسررب

 چمک ع یبوخک  هب یبلقت یاه چسع نتفای رد

 یاهک  چسک ع ییاسک انش هب رداق اما  دنک یم

 و اهک  شکک  تفک آ  نیگنسک  تازلک ف هب هدولآ

 هدشک  هداد داهنشیپ .تسین اه ریتویب یتنآ

  ور نیا رانک رد چکشم نیا عفر یارب هک

 هدربک  هرهک ب ییایمیشک  یبایزرا یاه  ور زا

  .دوش
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به خاطر خاصیت  انگور

کنند ی آن از به  ضدعفونی

های  عنوان یکی از میوه

 .ضدسرطان شناخته شده است

 

 دلمه برگ مو

 
 یاهکک ابطکک روتسککد فلککتخم قطانککم رد

 ار نآ نیرتک  جیک ار اج نیا رد .دراد یفلتخم

 :صینک یم هیارا

 ؛ات 3 هملد ره یارب هملد گرب: مواد الزم

 خره تشو  ؛ناکتسا 0 ه ل ؛ناویل 2 جنرب

 ؛یرادقم هیودا و  غادزایپ ؛مر  011 هدرک

 یارب ناکتسا 0 رکش و ناکتسا 0 ومیلبآ

 چماش مر  211 رطعم یاه یزبس ؛هریش

 ییولپ شمشک ؛انعن و دیوش  نوخرت  هزرم

 .ناویل 0 بآ ؛مر  011

 .دوش هل هکیروط هردک زپ بآ ار جنرب ادتبا

 .دوش یم هتخپ دوش مرن هک یدح ات ه ل

  صیدادف ت یمک راز یاپ هک نیا زا دعب

 هب   س .صینک یم رخس آنر د رات وش 

 شمشک و رطعم یاه یزبس  ه ل  جنربن آ

 صه ترارح یور یتدم .صییازفا یم ار

 .دنوش مر  و ین ور اه شمشک ات صینز یم

 هب نامتسد فک وم گرب ددع هس رد دعب

 دنناشو ب ار رگیدکی یاهرایش هک یا هنو 

 ری اه گرب هزادنا هب هتسب .صیهد یم رارق

 نآ رد ار هدش هدامآ داوم زا قشاق 2 ات

  .صیدنب یم هچقب چکش هب و صیرای  یم

 گرب یدادعت نآ فک هک یا هملباق رد

 .صینیه یم نآ یور ار اه هملد و هتشای 

 صه اب هک ار ومیلبآ و بآ  رکش تیاهن رد

 یور .صیزیر یم اه نآ یور صیا هدرک طولخم

 ات صیرای  یم ینیگنس باقشب اه هملد

 فرظ رد .دنوشن هل تخپ نیح رد اه هملد

 هب هریش هک یا هزادنا ات و صیرای  یم ار

 .صیزپ یم ار نآ دورب هملد نورد داوم دروخ

 بخوریدانگور 

بسیار مفیدی است که خاصیت  انگور میوه

هر کیلو انگور معادل یر لیتر  .قلیایی دارد

های  حاوی ویتامین انگور .آب معدنی است

A  B و  C حاوی  هنین انگور هص. شداب می

منیزیص  کلسیص  آهن  فسفر   یرامقد

به خاطر  انگور .پتاسیص و آلبومین است

کنند ی به عنوان یکی  خاصیت ضدعفونی

های ضدسرطان شناخته شده  از میوه

این میوه به دلیچ پتاسیمی که دارد  .است

مقوی قلب و یر داروی موثر برای 

انگور برای درمان ورم . خونی است کص

این میوه به دلیچ . معده و روده مفید است

هربی کمی که دارد معموال در رژیص 

هص  .شود اد هاق  نجانده میال ری افر

هنین برای درمان اسهال خونی از انگور 

  . شود استفاده می

هسته انگور دارای تانن و بنابراین قابض 

ترشز . کند اسهال را برطرف می. است

 رد هسته . کند ادرار و اس رم را کص می

 . دهند انگور را برای درمان به مسلولین می

انه و کلیه هسته انگور برای کسانی که مث

هنین پوست  هص. ضعیف دارند مضر است

کسانی بهتر است  .انگور دیر هضص است

موقع خوردن که معده ضعیف دارند  

  .یرون آورندپوست آن را ب

از نظر طب ( Un-ripe Grape) وره انگور 

 آب  وره. سنتی ایران سرد و قابض است

ها  در درمان ورم مخاط دهان و نرمی لثه

بیماری اسکوربو که ناشی از  .مفید است

است با آب  وره درمان  Cکمبود ویتامین 

برای برطرف کردن ورم  لو  .شود می

برای دفع کرم  .کنند ره میقرق وره  آب

روز  5روده و تقویت معده باید به مدت 

آ  آبغوره همراه با زیره سیاه مصرف 

نمایید و در این مدت از خوردن  یاهای 

 وره حرارت و  آب .سنگین اجتناب کنید

ها را  کند و روده صفرای بدن را دفع می

 .کند ضدعفونی می

برگ مو برای خونریزی مفید است و 

برگ مو در  .کند استفراغ را برطرف می

رفع اخت،الت  رد  خون در دوره بلوغ و 

 . یایسگی مفید است

روی در مصرف آب انگور  زیاده: 0 نکته

 . ممکن است ایجاد سنگ کلیه کند

 وره بلوغ دختران را جلو  آب: 2نکته 

 .کند اندازد و قاعده را باز می می
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ترین مکان کشف شده  قدیمی

که به عطرسازی  در ایران

سیلر  شود  منسوب می

 .کاشان است

  عطرسازی و صنعت هنر

 
استفاده از مواد معطر به منظورهای 

.  ردد مختلف به هزاران سال قبچ باز می

سال قبچ از می،د  عطرها ا لب  1111

ها قرار  مورد استفاده شاهان و ملکه

.  رفت و در مصر بسیار روا  داشت می

ی معطر ساختن اماکن هنین برا هص

های خدایان و معابد نیز  مقدس و مجسمه

پادشاهان هر  لیا. مورد مصرف بود

سرزمین که نزد دیگر پادشاهان جهت 

به همراه دیگر   رفتند م،قات می

ها عطر را نیز به وی تقدیص  کش پیش

بدین شکچ عطر به ایران نیز . نمودند می

 .ه استرسید

که  ترین مکان کشف شده در ایران قدیمی

سیلر  شود  به عطرسازی منسوب می

 هزار 1آن به کشف تاریا  .کاشان است

در سیلر .  ردد می سال قبچ از می،د بر

کاشان در کنار هندین دستگاه تقطیر و 

های کوهر از جن   ظروف سفالین  تنگ

که مخصوص پیدا شده است  مرمر

مروزه ا. نگهداری عطرهای تولید شده بود

های مهص  کاشان به عنوان یکی از قطب

 در. باشد  یری در کشور مطر  می  ،ب

ادامه برای بررسی بیشتر این هنر و صنعت 

تاریخچه آن را به طور مشرو  بررسی 

 .کنیص می

 عطرسازی تاریخچه هنر

 
ی در شهر آر وس از کشور ار اهاخیرا ک

کشف متر مربع  1111قبرس با مساحت 

شود حداقچ  که تخمین زده میشده است 

. سال قبچ از می،د است 1111مربوطه به 

دستگاه  61دارای حداقچ  این کار اه

تقطیر برای  رفتن عصاره مواد و  لها 

در این کار اه عطرسازی . بوده است

قیف و بطری   کاسه 61باستانی بیش از 

 یری عطرهای  برای مخلوط کردن و اندازه

 .ه استنیز کشف  ردید بدست آمده

وجود آثار مواد مختلف  یاهی در این 

کار اه هند هزار ساله  همچون انواع 

  رزین  جات  بادام   شنیز  مورد سبز ادویه

ها همگی  ترنج و انواع  ونا ون  چ

ن کشف مهص در تاریخچه شاهدی بر ای

 .باشند عطرسازی می

در منابع مختلف تاریخچه عطرسازی ذکر 

ه شخصی به نام ابو یوسف شده است ک

کندی عرب تبار در قرن نهص می،دی در 

 یری  یاهان  زمینه عطرسازی و عصاره

هایی در این  بسیار حاذق بوده و کتاب

او در کتابی در . خصوص نیز نوشته است

باب عطرها که آن را شیمی عطر و تقطیر 

نوع  011نام نهاده بود  طرز تهیه بیش از 

همچنین در . استعطر را توضیز داده 

خصوص ن وه ساخت تجهیزات مورد نیاز 

نیز توضی ات کاملی را در این کتاب ارایه 

  .نموده است

در همان دوران دانشمندانی در کوه و 

 . شتند جنگچ به دنبال  یاهان معطر می

متوجه بوی بسیار معطری بر روی ها  آن

شد که  ابتدا تصور می. تنه درختان شدند

اما بعد از . خت باشداین بوی پوست در

کمی ت قیق متوجه شدند که این بو 

باشد که با  مربوط به بدن آهوی ختن می

مالیدن خود به درختان قلمرو خود را 

بر همین اساس شکار . کند مشخص می

. آهو برای  رفتن عطر از بدنش باب شد

ای که از بدن آهوی ختن بدست  ماده

ه البته امروز. آمد را مشر نام نهادند می

بجای استفاده از مشر طبیعی و 

نات  از نوع جلو یری از کشتار حیوا

 . ردد صنعتی آن استفاده می

مواد خوشبوکننده اولیه تنها مخلوطی از 

ادویه آسیاب شده نرم بودند که با مُر یا 
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. هسبیدند به هص می( استوراک )میعه 

پیشرفت بعدی کشف این موضوع بود که 

یا رو ن  ا ر ادویه یا  لی در هربی

خیسانده شود  هربی یا رو ن  بخشی از 

. دارد ماده اصلی خوشبوکننده را نگه می

های دارویی و  بدین ترتیب رو ن

های معطر معروف زمان مسی یت  مرهص

 .ساخته شد

ها و رومی ها را ت ت  یونانی  عطر مصریان

برای صدها سال پ  از آن   .تاثیر قرار داد

ر هنر پ  از سقوط روم صنعت عطر ی

های صلیبی در  جنگ با آ از. شرقی بود

عطرهای شرقی از هایی از  نمونه 03قرن 

فلسطین به انگلستان  ایتالیا و فرانسه 

کنند ان در  با باز شت شرکت. ه شدآورد

های صلیبی  تمام هنر و مهارت  جنگ

های  عطرسازی شرق  ع،وه بر دانستنی

ها و ادویه  ها  رو ن مربوط به منابع صمغ

 .به اروپا منتقچ شد

. این صنعت در اروپا  ستر  یافت س  

ها خواص شگفت انگیز عطر را در  اروپایی

پزشکان مصدومان . کشف کردند 0۰قرن 

اینصورت معالجه بیماری طاعون را به 

که دهان و دماغ آنها را با  کردند می

های هرمی حاوی میخر تند   کیسه

که پوشاندند  های تند می دارهین و ادویه

اکنون . کرد آنها را از مریضی حفاظت می

فرانسه تولیدکننده بسیاری از عطرهای 

کص  های قدیمی دست ادوکلن. بهاست  ران

سال در شهر کلن  آلمان   211با قدمت 

احتماال  این مواد اولین  .اند شده ساخته

در دهه . اجناس واردشده به آمریکا بودند

کردند بود که صنایع آمریکا کشف  0951

شده با  صورت رقیق  فرو  مواد معطر به

 .الکچ سودآور است

 صنعت عطرسازی ایرانی

ایرانی در و پزشر ابن سینا دانشمند 

ها مهارت بسیار   یری  چ زمینه عصاره

داشته و پ  از اولین تجربه عصاره  یری 

از  چ رز  در این زمینه ت قیقات 

او توانست با . تخصصی تری را دنبال نمود

های مختلف و مخلوطی از  ستفاده از  چا

ای از  های معطر ترکیب فوق العاده رو ن

 ،ب نیز یکی از دست . عطر بدست آورد

آوردهایی بود که در این بین نیز کشف 

. شد و مورد استقبال مردم قرار  رفت

علت این استقبال بوی خو  و عدم وجود 

. هیچگونه مواد شیمیایی در این عطر بود

های فرّار  سینا  تقطیر با بخارآب رو ن ابن

او در مدت پژوهش برای . را کشف کرد

های دارویی  دریافت  شربت  کشف

شانده هایی که در یر انبیق با آب جو  چ

شوند  مقداری از عصاره را به م صول  می

ترین ذکر نام  قدیص .کنند تقطیر منتقچ می

 یری در کتاب  صنعت  ،ب

ه ابوزید سهچ بلخی نوشت« صوراالقلیص»

امروزه  ،ب در پخت انواع  یاها . باشد می

ها و معطر ساختن اماکن متبرکه  و آ 

های اخیر  در سال .کاربرد فراوان دارد

و  راهبرد ایران در این زمینه تولید  ،ب

که کیفیت است از  چ م مدی  اسان 

یکنواخت داشته و عاری از آلود ی 

اسانسی که از ارز   .میکروبی باشد

اسانسی ارز  برابر  1کاشت ار انیر 

به صورت پاشی و  که با سصاست 

 .شود  یرار انیر تهیه می

نکته مهص در ارتباط با تنوع عطرهای 

ها  روز اران قدیص ایران است که ذکر آن

برخی از عطرهای . خالی از لطف نیست

 :روز اران قدیص ایران عبارتند از

عطرهای خوشبوکننده شامچ بهارنارنج  -0

سرخ یا  چ م مدی  عطر چ  عطر  چ

 .عطر  چ نعنا ویاس  عطر  چ رز  

عطرهای طبی  شامچ عطر لیمو   -2

 .عطراکالی توس  و عطر مورد

 سازینابع عطرم

 

برای تولید عطر و ادکلن از منابع مختلف 

 یاهی  منابع حیوانی و منابع مصنوعی 

 .شود ه میداستفا
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ارز  اسانسی که از کاشت 

برابر ارز  اسانسی  1ار انیر 

پاشی و به  است که با سص

تهیه صورت  یرار انیر 

 .شود می

 

 یاهان و : منابع گیاهی مختلف

های مختلف آنها یکی از منابع مهص  بخش

های اساسی و ترکیبات معطر  رو ن

تعدای از منابع  یاهی . شوند م سوب می

مهص و پرکاربرد در صنعت عطر و 

 :عطرسازی عبارتند از

 بزر ترین منبع حاوی مواد معطکر  :  لها

هستند که شکامچ انکواع  کچ هکای رز      

 .است  یره میخر  یاس ومریص  

 شککامچ بر هککای نعنککاع هنککدی  : بر هککا

بنفشه  رزماری  مرکبات   وجه فرنگی  

 . یره علف خشر و

 شامچ تمشکر  تکوت فرنگکی     : میوه ها

 . یره سیب  مرکبات  وانیچ و

 شامچ دانه  شنیز  زیره  هچ و: دانه ها  

 . یره

 شکامچ  : ریشه ها و ساقه های زیرزمینی

 . یره نجبیچ وریشه درخت جوز  ز

 شامچ درخکت نعنکاع و  : پوست درختان 

 . یره

 رفتککه شککده از هککوب  : رو ککن هککوب 

 . یره درختان سرو  کا   صنوبر و

  شامچ صمغ بوتکه کنکدر    (: صمغ)رزین

 .  یره کا   صنوبر و

تعدای از منابع حیوانی : منابع حیوانی

مهص و پرکاربرد در صنعت عطر و 

 :عطرسازی عبارتند از

 از کیسه آهوی آسکیایی  رفتکه   : مشر

 .شود می

 از کنکدوی زنبکور عسکچ بدسکت     : عسچ

 .آید می

 ماده هربی ماننکدی ککه از   : عنبر سایچ

 .آید نهنگ عنبر بدست می

 آبی آمریکای از کیسه سگ : کاستوریوم

 .آید شمالی بدست می

عبکارت اسکت از مکواد     :منابع مصینوعی 

معطکر سککاختگی کککه از فکککراورده هکککای   

تولیکد    یکره نکفکتکی  صمغ درخت کا  و 

  .مانند کومالین و لینالول. شوند می
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 گونه نشریه نهنگ نو را دریافت کنی   
 

درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید: 

Tahere.koohi@gmail.com 

 

Contact us: 

nahangnov@enahang.ir 


