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سخن نخست

علم و سودجویی
علــم روشــنایی اســت کــه موجــب رشــد و رســتگاری انســان مــی شــود .علــم در ذات
داری معنویــت و اخــاق اســت کــه از ایــن مســیر موجــب دســتاوردهای مــادی هــم
مــی شــود .علــم در ذات کنــز اســت کــه از بیــن نمــی رود .امــا امــروز از علــم  ،شــبه
علــم مــی ســازند و آن را مــی فروشــند و بــازار ســودجویی رواج دارد .امــروز در کشــور
هــای متعــدد فــروش مــدرک ،مقالــه ،پایــان نامــه در بعضــی از محافــل انجــام می شــود
و دانشــگاه هــا و معلــم هــای غیــر کیفــی ،دانشــجویان را پــرورش نادرســت مــی دهنــد.
امــروز در بیشــتر کشــور هــا نشــریات نامعتبــر بــا دسترســی آزاد نشــر مــی یابــد و بــه
ازای دریافــت پــول مقالــه غیــر اصیــل منتشــر مــی نماینــد و همایــش و کارگاه هــای
نادرســت برگــزار مــی نماینــد .افــراد زیــادی شــرکت هــای علمی-فنــاوری تشــکیل می
دهنــد کــه محصــول آنهــا زیســت ســازگار نیســت و بــرای بشــریت ناهنجــاری هــای
تنــش زا و اســترس محیطــی ،غذایــی ،دارویــی ،اشــعه ،و ســایر مــوارد را ایجــاد مــی
کننــد و همگــی بــه نــام علــم ،نــوآوری ،فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان و دیگــر اســم
هــای پــر طمطــراق نــام گــذاری مــی شــود و عمــوم آنهــا از علم اصیــل و حکمــت دور
هســتند .بخشــی از ایــن کارهــا هــم در کشــور مــا انجــام مــی شــود کــه خــاف اخالق
اســت و بدنبــال ســودجویی هســتند .شــایان ذکــر اســت کــه بخــش اعظــم محققــان
ایرانــی درســتگار و مقــاالت اصیــل علمــی چــاپ مــی نماینــد و بخــش کوچکــی در
ایــران بــه شــبه علــم و ســودجویی مــی پردازنــد .الزم اســت کــه مســئوالن ذیربــط
بــه ایــن ســودجویی هــا کــه موجــب آبــرو ریــزی ملــی مــی شــود بــر حســب قانــون
اقدامــات الزم را انجــام دهنــد تــا نشــریات خارجــی اینگونــه مطالــب را در خصــوص
تخلفــات علمی-ادبــی و آمــوزش هــای غیــر کیفــی بــرای کشــور مــا نــگارش نکننــد.
بــرای پشــتیبانی از علــم و توســعه علمــی کشــور مــی بایــد قوانینــی تصویــب و اجــرا
شــود تــا علــم در کشــور مهجــور نشــود و اجــرای قوانیــن پشــتیبانی از علــم بــرای
محققــان کشــور موجــب امیــد و رشــد علمــی مــی شــود.
علی اکبر موسوی موحدی
						
سردبیر
							

اسناد علمی ایران

اسناد علمی ایران در سال 2015
علی اکبر صبوری*
چکیده
در ســال  ،2015براســاس شــمارش اســناد علمــی منتشــر شــده ایــران در وبــگاه علــم مؤسســه
اطالعــات علمــی تامســون رویتــرز ،تعــداد اســناد علمــی منتشــر شــده ایــران در علــوم 1/70( 30897
درصــد مقــدار جهانــی و بــا رتبــه هیجدهــم جهــان) ،در علــوم اجتماعــی  0/47( 1330درصــد مقــدار
جهانــی و بــا رتبــه ســی و ششــم جهــان) و در علــوم انســانی و هنــر  0/08( 89درصــد مقــدار جهانــی
و بــا رتبــه پنجاهــم جهــان) و در مجمــوع  1/51( 31296درصــد مقــدار جهانــی و بــا رتبــه بیســتم
جهــان) میباشــد .اکنــون پنــج ســال ( )2011-2015اســت کــه ایــران از نظــر تولیــد اســناد علمــی
در رتبــه بیســتم جهــان متوقــف شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در ســال  2000میــادی رتبــه
مــا در تعــداد اســناد علمــی تولیــدی  48بــوده و تــا ســال  2011میــادی هــر ســال بهبــود پیــدا کــرده
و بــه رتبــه  20رســیده اســت .در ســال  ،2015کشــورهای امریــکا ،چیــن و انگلســتان بــه ترتیــب بــا
 14/6 ،27/7و  7/1درصــد ســهم از تولیــد اســناد علمــی جهــان در ردههــای یــک تــا ســه قرارداشــته
و کشــور ترکیــه بــا  1/72درصــد ســهم از تولیــد اســناد علمــی رتبــه هفدهــم جهانــی را کســب
کــرده اســت .دانشــگاه هــای تهــران ،علــوم پزشــکی تهــران ،امیرکبیــر ،تربیــت مــدرس و صنعتــی
شــریف ،بــه ترتیــب ،پنــج دانشــگاه برتــر دولتــی اســناد تولیــد علــم در ســال  2015بودهانــد.
نزدیــک بــه هیجــده درصــد اســناد علمــی تولیــدی ســال  2015متعلــق بــه مجموعــه دانشــگاه هــاي
آزاد اســت .در ســال گذشــته میــادی ،مهندســی جهــان (کلیــه رشــتههای مهندســی) دارای 190574
ســند علمــی ( 9/2درصــد کل اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015بــوده کــه از ایــن تعــداد7445 ،
ســند بــه آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمــی مهندســی  3/93درصــد
نشــان میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران در مهندســی  9و بــرای ترکیــه  15بــوده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه چیــن ،امریــکا و کــره جنوبــی بــه ترتیــب بــا ســهم  17/70 ،26/41و  5/15درصــد
در رتبههــای اول تــا ســوم مهندســی قــرار داشــتهاند .رتبــه ایــران در شــیمی  ،12درریاضــی  ،12در
فیزیــک  15ودر زیستشناســی  24بــوده اســت.
واژگان کلیــدی :اســناد علمــی ،همــکاری علمــی ،وضعیــت علــوم پایــه ،مشــارکت دانشــگاهی ،مؤسســه
اطالعــات علمــی ( ،)ISIوبــگاه علــم ،تامســون رویتــرز
* عهده دار مکاتبات ،استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،تلفن ،66956984 :دورنگار،66404680 :
آدرس الکترونیکیsaboury@ut.ac.ir :
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مقدمه

 8859نشــریه ،علــوم اجتماعــی ( )SSCIبــا  3242نشــریه و
علــوم انســانی و هنــر ( )A&HSCIبــا  1778نشــریه ،مبنــای
ســنجش علــم قــرار گرفتــه اســت .کمتــر از هفــت در
صــد نشــريات جهــان در وبــگاه علــم نمایــه میشــوند.
بــرای اســتخراج دادههــای اطالعــات علمــی کشــورمان،
از وبــگاه علــم ( )web of scienceمؤسســه تامســون رویتــرز
اســتفاده شــد .در بخــش جســتجوی پیشــرفته مؤسســه،
بــا نوشــتن کلمــه  CU=Iranدر عنــوان جســتجو ،انتخــاب
همــه ســالها و انتخــاب یکــی از بانکهــای علــوم (،)SCIE
علــوم اجتماعــی ( )SSCIو علوم انســانی و هنــر ()A&HSCI
و یــا همــه بانــک هــا ،نمایههــای کشــور اســتخراج و
آنــگاه تجزيــه و تحليــل دادههــا بــا نــرم افــزار مؤسســه،
در خصــوص ردهبنــدی موضوعــات ،مؤسســات ،نــوع
ســند و ســال انتشــار ســند انجــام و تدویــن شــد .یکــی
از تجزيــه و تحليــل هایــی کــه انجــام شــد ،بــر حســب
ســال انتشــار اســناد علمــی اســت .ســال انتشــار اســناد
علمــی بــا ســال نمایــه شــدن در وبــگاه علــم مؤسســه
تامســون میتوانــد متفــاوت باشــد ،چــرا کــه برخــی
نشــریات ممکــن اســت مــاه هــا زودتــر و گاهــی مــاه هــا
دیرتــر از تاریــخ انتشــار چــاپ شــده بــر روی آنها منتشــر
شــده و نمایــه شــوند .در ایــن مقالــه ،تنهــا بــه ســال
انتشــار اســناد علمــی (چــاپ شــده بــر روی نشــریات)
توجــه شــده اســت .اســتخراج دادههــا در دهــم مــاه نهــم
(ســپتامبر) ســال جــاری میــادی ( )2016صــورت گرفــت
تــا دادههــای ســال  2015میــادی تقریبــأ کامــل باشــد.

اســتانداردهای ویــژه در گزینــش نشــريات بــرای نمایــه
ســازی ،رعایــت جامعیــت در موضــوع و پراکندگــی
مناســب جغرافیایــی نشــريات گزینــش شــده ،طبقهبنــدی
متنــوع بــا دسترســی و جســتجوی آســان بویــژه در علــوم
بیــن رشــتهای ،تــداوم ارزیابــی نشــريات نمایــه شــده و
رتبهبنــدی آنهــا در موضوعــات مختلــف ،استنادســنجی
بــر پایــه شــمارش ارجاعــات بــه مقــاالت مختلــف
و ارائــه گزارشــات زمــان بندیشــده از مقــاالت،
دانشــمندان و مؤسســات پرارجــاع در ســطح جهان ،ســبب
شــده اســت کــه نمایههــای مؤسســه اطالعــات علمــی
تامســون رویتــرز در امریــکا مبنــای ســنجش و ردهبندیهای
تولیــدات علمــي قــرار بگیــرد .بــر همیــن مبنــا ،تعــداد
نمایههــای بینالمللــی ثبــت شــده در مؤسســه اطالعــات
علمــی تامســون رویتــرز ،در طــول ســالهای گذشــته
توســط نویســنده [ ]1-14و دیگــران [ ]15-17پرونــده
پژوهشــی ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــرای
اولیــن بــار ،ســهم ایــران در تولیــد اســناد علمــی معتبــر
جهــان ،در ســال  2009میــادی بــه یــک در صــد از اســناد
علمــی جهــان رســید کــه در واقــع تقریبــا برابــر ســهم
جمعیــت ایــران از کــره خاکــی اســت .ایجــاد دوره هــای
موفــق تحصیــات تکمیلــی در دانشــگاه هــای مختلــف
کشــور ،نقــش مهمــی در پیشــرفت تحقیقــات در ایــران
داشــته اســت.
اکنــون پــس از دو دهه رشــد تحقیقــات و تولیــدات علمی
در ایــران ،کیفیــت تحقیقــات و اســناد علمــی منتشرشــده رونــد تغییــرات چــاپ اســناد علمــی ایــران در ســال های
بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کــرده اســت .بســیاری از مختلف
نشــریات فاقــد اعتبــار علمــی بــوده و میبایــد از انتشــار
اســناد علمــی در آنهــا پرهیــز کــرد [ .]18داوری تخصصــی در ســال  ،2015ســهم مــا از تولیــد اســناد علمــی در
رکــن اساســی در دادن اعتبــار بــه نشــریات علمــی حــوزه علــوم  1/70( 30897درصــد مقــدار جهانــی)،
اســت [ .]19از مهمتریــن چالشهــای پیــشرو در حــوزه در حــوزه علــوم اجتماعــی  0/47( 1330درصــد مقــدار
علمســنجی ،اعتبارســنجی نشــریات بویــژه در خصــوص جهانــی) ،در حــوزه علــوم انســانی بعــاوه هنــر 0/08( 89
داوری صحیــح مقــاالت علمــی ،رعایــت اخــاق علمــی ،درصــد مقــدار جهانــی) و در مجمــوع 1/51( 31296
درصــد مقــدار جهانــی) بــوده اســت .در حــوزه علــوم
تقلــب و نشــر اکاذیــب اســت [.]20-23
رتبــه هیجدهــم ،در حــوزه علــوم اجتماعــی رتبــه ســی
در ســال  ،2015از  21748نشــریه کــه در فهرســت کلــی و ششــم ،در حــوزه علــوم انســانی بعــاوه هنــر رتبــه
(مســتر لیســت) نمایــه ســازی مؤسســه اطالعــات علمــی پنجاهــم و در مجمــوع هــر ســه حــوزه رتبــه بیســتم
مؤسســه تامســون قــرار داشــته ،کمتــر از چهــارده هــزار جهــان را کســب نمودهایــم .در ســال گذشــته میــادی
نشــريه در وبــگاه علــم ( )WOSبــه عنــوان مهمتریــن ( ،)2014رتبــه مــا در علــوم و کل بــه ترتیــب  18و 20
و اصلیتریــن منبــع ،در ســه بخــش اصلــی مؤسســه ،بــوده و لــذا تغییــری در ســال جــاری وجــود نــدارد ،امــا
شــامل نمایههــای توســعه داده شــده علــوم ( )SCIEبــا رتبــه مــا در علــوم اجتماعــی (بــا ســهم  0/68درصــد
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شــکل ( :)1تغییــرات تعــداد کل اســناد علمــی ایــران چــاپ شــده در بیســت و یــک
ســال اخیــر ،در مجمــوع ســه حــوزه علــوم ( ،)SCIEعلــوم اجتماعــی ( )SSCIو علــوم
انســانی بعــاوه هنــر (. )A&HCI

شــکل ( :)2رتبهبنــدی کشــورها از نظــر تولیــد اســناد علمــی ،در مجمــوع ســه حــوزه
علــوم ( ،)SCIEعلــوم اجتماعــی ( )SSCIو علــوم انســانی بعــاوه هنــر ( )A&HCIبــر
اســاس شــمارش اســناد علمــی نمایــه شــده در پایــگاه اطالعــات علمــی تامســون
جهــان) ســی و یــک و در علــوم انســانی و هنــر چهــل
و هشــت (بــا ســهم  0/10درصــد جهــان) بــوده اســت
کــه بــه ایــن ترتیــب شــاهد یــک افــت در ســال 2015
نســبت بــه ســال قبــل از آن هســتیم .در شــکل ( )1رونــد
تغییــرات رو بــه رشــد تعــداد کل اســناد علمــی کشــور در
مجمــوع هــر ســه حــوزه علــوم ،علــوم اجتماعــی و علــوم
انســانی بعــاوه هنــر نشــان داده شــده اســت .منظــور از
اســناد علمــی همــه مقــاالت کامــل ،مقــاالت مــروری،
مقــاالت کوتــاه ،مقــاالت کامــل و چکیــده مقــاالت
منتشــر شــده در نشــریات ،مــواد هیئــت تحریریــهای و

اصالحیههاســت .در ســال  1995میــادی کشــور مــا در
کل دارای  490نمایــه در وبــگاه علــم تامســون رویتــرز
داشــته اســت کــه در ســال  2015میــادی (پــس از 21
ســال) بــه  31296مــورد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
شــکل ( )2رتبهبنــدی کشــورهای مختلــف را بــر اســاس
شــمارش اســناد علمــی نمایــه شــده در پایــگاه اطالعــات
علمــی تامســون رویتــرز در ســال  2015میــادی را در
مجمــوع ســه حــوزه نشــان میدهــد .امریــکا ،چیــن
و انگلســتان بــه ترتیــب بــا  14/6 ،27/7و  7/1درصــد
ســهم از تولیــد اســناد علمــی جهــان در ردههــای یــک
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شــکل ( :)3میــزان مشــارکت ایــران در تولیــد کل اســناد علمــی بــه همــراه رتبــه
کشــور در جهــان بــر اســاس شــمارش اســناد علمــی در پایــگاه اطالعــات علمــی
تامســون رویتــرز در شــانزده ســال اخیــر.
 2000میــادی رتبــه مــا در تعــداد اســناد علمــی تولیدی
 48بــوده کــه تــا ســال  2011میــادی هــر ســال بهبــود
پیــدا کــرده و بــه رتبــه  20زســیده اســت و اکنــون پنــج
ســال ( )2011-2015در ایــن رتبــه متوقــف شــدهایم.

تــا ســه قرارداشــته و کشــور ترکیــه بــا انتشــار 35646
ســند علمــی و  1/72درصــد ســهم از تولیــد اســناد
علمــی رتبــه هفدهــم جهانــی را کســب کــرده
اســت .رژیــم اشــغالگر قــدس و عربســتان ســعودی
بــه ترتیــب بــا انتشــار  0/84( 17298درصــد مقــدار
جهانــی) و  0/72( 14824درصــد مقــدار جهانــی) پراکندگــی موضوعــی اســناد علمــی منتشــر شــده ایــران
ســند علمــی ،در مــکان هــای  27و  34قــرار دارنــد .در ســال 2015
درصــد مشــارکت مــا در تولیــدات اســناد علمــی
نســبت بــه ســال قبــل تفاوتــی نداشــته و در پنجمیــن تعــداد اســناد علمــی نمایــه شــده در ســال 2015
ســال متوالــی ،رتبــه مــا همچنــان بیســتم میباشــد .در ش�یـمی عمومــی  ،)٪7/2( 2244مهندســی بــرق و
شــکل ( )3درصــد مشــارکت ایــران در تولیــد اســناد الکترونیــک  ،)٪6/3( 1960علــم مــواد عمومــی 1930
علمــی و بــه مــوازات آن رتبــه کشــور را در جهــان ( ،)٪6/2مهندســی شــیمی  ،)٪5/3( 1645شــیمی فیزیــک
از ســال  2000بــه بعــد تاکنــون نشــان میدهــد .در  )٪4/4( 1395و مکانیــک  ،)٪3/5( 1105از مجمــوع
ســال  ،2015کشــور مــا از نظــر تولیــد اســناد علمــی  31296ســند علمــی نمایــه شــده کشــور ،بــه عنــوان
بینالمللــی در مقــام دوم در بیــن کشــورهای منطقــه و شــش رشــته (کتگــوری) برتــر تحقیقــات ایــران ،بــوده
مســلمان قــرار داشــته و کشــور ترکیــه در مــکان اول اســت .در مــورد ترکیــه بــه عنــوان رقیــب ایــران در
منطقــه و مــکان هفدهــم جهــان قــرار دارد .در ســال منطقــه ،تعــداد اســناد علمــی در ده رشــته برتــر ایــران
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جدول ( :)1مقایسه دوازده رشته برتر ایران و ترکیه با یکدیگر بر اساس شمارش
اسناد علمی در پایگاه اطالعات علمی تامسون رویترز در سال .2015

شــکل ( :)4میــزان مشــارکت کشــورهای مختلــف در تولیــد کل اســناد علمــی حــوزه
زیستشناســی در جهــان بــر اســاس شــمارش اســناد علمــی در پایــگاه اطالعــات
علمــی تامســون رویتــرز در ســال .2015
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و ترکیــه در جــدول شــماره ( )1مقایســه شــده اســت.
در کشــور ترکیــه ،موضوعــات مختلــف حــوزه پزشــکی
نســبت بــه کشــور مــا در جایــگاه بهتــری قــرار دارنــد.
جایگاه ایران در زیستشناسی
در ســال  2015میــادی ،زیستشناســی در ســیزده
ریزرشــته (شــامل :بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی،
تنــوع زیســتی و حفاظــت ،بیوفیزیــک ،زیســتفناوری
و میکــروب شناســی کاربــردی ،زیستشناســی
ســلولی ،زیستشناســی تکوینــی ،زیستشناســی
تکاملــی ،شــیالت ،ژنتیــک و وراثــت ،زیستشناســی
آبهــای شــیرین و دریــا ،زیستشناســی محاســباتی و
ریاضیــات ،علــوم گیاهــی ،علــوم جانــوری) بــا انتشــار
 230366ســند علمــی ( 11/2درصــد کل اســناد علمــی
نمایـ�ه شــده ســال  )2015بیشــترین ســهم را در بیــن
همــه علــوم داشــته اســت کــه از ایــن تعــداد2589 ،
ســند بــه آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در
تولیــدات زیستشناســی  1/12درصــد نشــان میدهــد.
در ســال  ،2015رتبــه ایــران در زیستشناســی  24و
بــرای ترکیــه  20بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
امریــکا ،چیــن و آلمــان بــه ترتیــب بــا ســهم ،31/19
 15/71و  7/23درصــد در رتبههــای اول تــا ســوم قــرار
داشــتهاند .ردهبنــدی کشــورها از نظــر درصــد مشــارکت
در تولیــد اســناد علمــی جهــان در مجموعــه رشــتههای
زیستشناســی درســال  2015در شــکل ( )4نشــان داده
شــده اســت.
بــرای مقایســه زیستشناســی بــا دیگــر علــوم،
رشــتههای مهندســی ،شــیمی ،ریاضیــات و فیزیــک را
انتخــاب کردیــم.
در ســال گذشــته میــادی ،مهندســی جهــان (کلیــه
رشــتههای مهندســی) دارای  190574ســند علمــی (9/2
درصــد کل اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015بوده
کــه از ایــن تعــداد 7445 ،ســند بــه آدرس ایــران منتشــر
شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمی مهندســی 3/93
درصــد نشــان میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران در
مهندســی  9و بــرای ترکیــه  15بوده اســت .ایــن در حالی
اســت کــه چیــن ،امریــکا و کــره جنوبــی بــه ترتیــب بــا
ســهم  17/70 ،26/41و  5/15درصــد در رتبههــای اول
تــا ســوم قــرار داشــتهاند .در ســال گذشــته میــادی،
شــیمی جهــان (کلیــه گرایشهــا) دارای  189257ســند
علمــی ( 9/2درصــد کل اســناد علمــی نمایــه شــده

ســال  )2015بــوده کــه از ایــن تعــداد 5240 ،ســند بــه
آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات
علمــی شــیمی  2/77درصــد نشــان میدهــد .در ســال
 ،2015رتبــه ایــران در شــیمی  12و بــرای ترکیــه 20
بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه چیــن ،امریــکا
و هنــد بــه ترتیــب بــا ســهم  15/85 ،28/83و 7/80
درصــد در رتبههــای اول تــا ســوم قــرار داشــتهاند.
در ســال گذشــته میــادی ،ریاضیــات جهــان دارای
 59292ســند علمــی ( 2/9درصــد کل اســناد علمــی
نمایــه شــده ســال  )2015بــوده کــه از ایــن تعــداد،
 1648ســند بــه آدرس ایــران منتشــر شــده کــه ســهم مــا
را در تولیــدات علمــی ریاضیــات  2/78درصــد نشــان
میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران در ریاضیــات 12
و بــرای ترکیــه  17بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه چیــن ،امریــکا و فرانســه بــه ترتیــب بــا ســهم
 21/77 ،22/81و  7/33درصــد در رتبههــای اول تــا
ســوم قــرار داشــتهاند.
در ســال گذشــته میــادی ،فیزیــک جهــان (کلیــه
گرایشهــا) دارای  139109ســند علمــی ( 6/7درصــد
کل اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015بــوده کــه
از ایــن تعــداد 3116 ،ســند بــه آدرس ایــران منتشــر
شــده کــه ســهم مــا را در تولیــدات علمــی فیزیــک 2/24
درصــد نشــان میدهــد .در ســال  ،2015رتبــه ایــران
در فیزیــک  15و بــرای ترکیــه  21بــوده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه چیــن ،امریــکا و آلمــان بــه ترتیــب بــا
ســهم  20/48 ،23/54و  9/63درصــد در رتبههــای اول
تــا ســوم قــرار داشــتهاند.
بنابرایــن ،علیرغــم بزرگــی و تنــوع زیستشناســی،
ســهم تعــداد اســناد علمــی نمایــه شــده و همینطــور رتبه
جهانــی مــا در حــوزه علــوم زیســتی از دیگــر رشــتههای
علــوم پایــه و همچنیــن مهندســی پایینتــر اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه ســهم علــوم زیســتی در تولیــدات
علمــی جهــان از همــه بیشــتر اســت .زیستشناســی
پایــه و اســاس علــوم پزشــکی ،داروســازی ،دامپزشــکی
و کشــاورزی و همچیــن محیــط زیســت اســت و اگــر از
همــه اینهــا بــه عنــوان علــوم حیاتــی یــاد کنیــم ،حــدود
شــصت درصــد تحقیقــات جهــان را بــه خــود اختصــاص
میدهــد و ایــن نشــان از اهمیــت علــوم زیســتی اســت.
اگــر امــروزه مشــکالت زیســت محیطــی مختلفــی داریم،
بایــد جایــگاه زیستشناســان را در همــه کارهــای
زیربنایــی خــود جســتجو کنیــم .اگــر یــک بــار دیگــر بــه
ســهم امریــکا در تولیــدات علمــی علــوم زیســتی توجــه
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شکل ( .)۵تعداد اسناد علمی منتشر شده مشترک ایران با دیگر کشورها در سالهای .2015

شکل ( .)۶سهم دانشگاه های مختلف ایران در انتشار اسناد علمی کشور در سال
 .2015نام دانشگاه های دارای کمتر از حدود چهارصد سند علمی حذف شده است.
کنیــم ،بــه اهمیــت آن پــی خواهیــم بــرد .حــدود یــک
ســوم دانــش جهانــی علــوم زیســتی از آن امریکاســت
و بــه همیــن نســبت ســهم امریــکا در علــوم حیاتــی در
جهــان علــم پیشــتاز اســت .پیشــرفت و توســعه کشــورها
بســتگی بــه توجــه آنهــا بــه حــوزه علــوم حیاتــی و بویژه
رشــته هــای علــوم زیســتی دارد .تحقیقــات در حــوزه
علــوم زیســتی هــم تابــع رعایــت اصــول اخالقــی
خاصــی اســت و هــم نســبت بــه ســایر رشــتهها بســیار
پرهزینــه اســت .بودجههــای کــم تحقیــق و پژوهــش
در کشــور ،بیــش ازدیگــر رشــتهها بــر تحقیقــات
حــوزه علــوم زیســتی تاثیــر گذاشــته و بــه کیفیــت
و کمیــت آن آســیب رســانده و حتــی رعایــت اصــول
اخالقــی و توجــه خــاص بــه محیــط زیســت را تحــت

تاثیــر خــود قــرار میدهــد .ایــن اســت کــه علــوم
زیســتی در کشــور کــه مــی بایــد ســرآمد علــوم مــا
باشــد ،گرفتــار بیتوجهــی شــده اســت و نــه تنهــا
از منابــع بهتــر برخــوردار نیســت کــه گاهــی مــورد
بیمهــری هــم قــرار میگیــرد .امــروزه جــای خالــی
پژوهشــگران علــوم زیســتی در سدســازی هــا ،حفاظــت
از منابــع خــاک ،آب ،جنگلهــا و مراتــع ،جادهســازی هــا،
فضاهــای ســبز شــهرداری هــا ،و  ...بــرای حفاظــت از
منابــع زیســتی و ذخایــر ژنتیکــی خالــی اســت .اهمیــت
و جایــگاه علــوم زیســتی در کشــور مــی بایــد بیــش از
ایــن مــورد توجــه قــرار گیــرد ،بویــژه کــه مــا از نظــر
منابــع طبیعــی و تنــوع زیســتی در زمــره کشــورهای
برتــر جهــان بــوده و شــاید هــم بهتریــن باشــیم.
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همــکاری هــای علمــی بینالمللــی نقــش بســیار مهمــی
در توســعه علمــی کشــورها دارد .شــکل ( )۵مشــارکت
دانشــمندان ایرانــی بــا دانشــمندان خارجــی کشــورهای
مختلــف در نشــر اســناد علمــی نمایــه شــده در ســال
 2015را نشــان میدهــد .آمریــکا ،کانــادا ،مالــزی،
آلمــان ،اســترالیا و انگلســتان ،رتبــه هــای یــک تــا شــش
را در مشــارکت علمــی بــا ایــران دارنــد .شــش شــریک
اول علمــی ایــران همانهایــی هســتند کــه ســال گذشــته
بیشــترین همــکاری علمــی را بــا ایــران داشــتهاند .میــزان
همکاریهــای علمــی بینالللــی مــا نســبت بــه ســال قبــل
از رشــد خوبــی برخــوردار بــوده اســت.
میــزان مشــارکت دانشــگاه هــای ایــران در تولیــد اســناد
علمــی منتشــر شــده در ســال  2015شــکل ( )۶میــزان
مشــارکت دانشــگاه هــای برتــر کشــور را در کســب
نمایــه هــای بیشــتر ســال  2015نشــان مــی دهــد.
دانشــگاه تهــران بــا  9/4( 2927درصــد کشــور) و
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــا  7/6( 2369درصــد
کشــور) ســند علمــی منتشــر شــده بــه ترتیــب در مقــام
اول و دوم قــرار گرفتــه اســت .دانشــگاه صنعتــی امیــر
کبیــر بــا  5/4( 1679درصــد کشــور) ،دانشــگاه تربیــت
مــدرس بــا  4/7( 1477درصد کشــور) و دانشــگاه صنعتی
شــریف بــا بــا  4/4( 1391درصــد کشــور) جایــگاه ســوم
تــا پنجــم ردهبنــدی را گرفتهانــد .مجموعــه کل دانشــگاه
هــای آزاد اســامی کشــور ،بــا انتشــار  5566ســند علمی
در ســال  2015میــادی توانســته اســت نزدیــک بــه
هیجــده درصــد اســناد علمــی کشــور را تولیــد نمایــد.
میــزان مشــارکت نویســندگان مختلــف در انتشــارات
ســال  2015میــادی

بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی بــا داشــتن 289
نشــریه نمایــه شــده در وبــگاه علــم مؤسســه تامســون
رویتــرز ،ضمــن برخــورداری از بیشــترین تعــداد
نشــریات بینالمللــی ،بیشــترین ارجاعــات ()citations
را نیــز از آن خــود کــرده اســت .باالتریــن میانگیــن
فاکتــور تاثیــر ( )impact factorنیــز متعلــق بــه نشــریات
زیستشناســی ســلولی ( 187نشــریه) اســت کــه برابــر
 5/6میباشــد .اینهــا بیانگــر تاثیــر علــوم زیســتی اســت.
تعــداد نشــریات علــوم زیســتی نمایــه شــده در وبــگاه
علــم مؤسســه تامســون رویتــرز  1588مــورد اســت
کــه حــدود ده درصــد نشــریات علمــی مؤسســه را در
برگرفتــه اســت.
از مجمــوع  230366ســند علمــی ( 11/2درصــد کل
اســناد علمــی نمایــه شــده ســال  )2015کــه در حــوزه
علــوم زیســتی منتشــر شــده اســت ،ســهم بیوشــیمی و
زیستشناســی مولکولــی  36/4( 83829درصــد اســناد
زیستشناســی) بیشــترین مقــدار بــوده اســت .امریــکا،
چیــن و آلمــان ،بــه ترتیــب ،بــا  17/1 ،32/4و 7/8
درصــد مشــارکت ســه جایــگاه نخســت را در بیوشــیمی
و زیستشناســی مولکولــی تصاحــب کــرده و ایــران و
ترکیــه ،بــه ترتیــب ،بــا  1/05و  1/00درصــد مشــارکت
جایــگاه هــای  22و  24جهــان را از آن خــود کردهانــد.
همچنیــن ،از مجمــوع  230366ســند علمــی حــوزه علــوم
زیســتی منتشــر شــده در ســال  ،2015ســهم بیوفیزیــک
 8/2( 18921درصــد اســناد علــوم زیســتی ) بــوده
اســت .بــاز هــم امریــکا ،چیــن و آلمــان ،بــه ترتیــب،
بــا  17/0 ،32/4و  7/8درصــد مشــارکت (درســت مثــل
زیستشناســی مولکولــی و بیوشــیمی) ســه جایــگاه
نخســت را در بیوشــیمی و زیستشناســی مولکولــی
تصاحــب کــرده ،امــا ایــران و ترکیــه ،بــه ترتیــب ،بــا نــام  60096نفر نویســنده در فهرســت نویســندگان 31296
 1/3و  1/6درصــد مشــارکت جایــگاه هــای  21و  18ســند علمــی ایــران در ســال  2015میــادی وجــود دارد.
جهــان را از آن خــود کردهانــد .شــاخه زیستشناســی نــام یــک نفــر در  152ســند علمــی (بیشــترین مقــدار)
محاســباتی و ریاضیــات هــم بــا  7090ســند علمی منتشــر تکــرار شــده اســت .نــام چهــار نفــر ایرانــی در بیــش از
شــده ( 3/1درصــد اســناد علــوم زیســتی ) ،امریــکا ،یکصــد ســند علمــی و نــام یــک نفــر خارجــی در صــد
چیــن و انگلســتان را ،بــه ترتیــب ،بــا ســهم  14/8 ،35/6ســند تکــرار شــده اســت .نــام هفــت نفــر ایرانــی در
و  10/1در رآس رتبهبنــدی قــرار داده و ایــران و ترکیــه ،هشــتاد تــا نــود ســند علمــی تکــرار شــده اســت .همــه
بــه ترتیــب ،بــا ســهم  1/6و  1/0درصــدی در مــکان نویســندگان ،ایرانــی نیســتند .نــام  500نفــر هــم در بیــن
هشــتاد تــا نــود ســند علمــی تکــرار شــده اســت کــه
هــای  16و  29قــرار دارنــد.
بســیاری از آنهــا غیرایرانــی هســتند .امــروزه همــکاری
مشــارکت ایــران بــا کشــورهای مختلــف در تولید اســناد علمــی در همــه رشــتههای علــوم و حتــی علــوم
اجتماعــی و در بســیاری از مــوارد علــوم انســانی و هنــر،
علمــی در ســال 2015
بویــژه در تحقیقــات بیــن رشــتهای ،اجتنــاب ناپذیــر
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اسناد علمی ایران در سال 2015
اســت [ .]24کمتــر از نیمــی از کل نویســندگان (60096
نفــر) را میشــود ایرانــی فــرض نمــود .بــه عبــارت
دیگــر ،تنهــا نــام حــدود ســی هــزار نفــر ایرانــی را در
بیــن کل اعضــای هیئــت علمــی مشــغول در دانشــگاههای
دولتــی و غیــر دولتــی کشــور میتــوان دیــد.
نشریات علمی سال  2015میالدی
اســناد علمــی ایــران در مجموعـهای شــامل  4593نشــریه
علمــی منتشــر شــده اســت کــه از رشــد دو درصــدی
نســبت بــه ســال قبــل برخــوردار اســت .نشــریه RSC
 Advancesانگلســتان بــا انتشــار  565مقالــه ( 1/8درصــد
کل) بیشــترین هــدف نویســندگان ایرانــی بــوده اســت.
در  22نشــریه ،بیــش از یکصــد مقالــه دارای آدرس
ایــران بــه چشــم میخــورد کــه  9تــا از ایــن نشــریات
ایرانــی هســتند .در پانصــد نشــریه ،هــر کــدام بیــش از
چهــارده ســند منتشــر شــده اســت .حــدود ده درصــد
اســناد علمــی کشــور در ســال  2015در نشــریات ایرانــی
کــه در مؤسســه تامســون رویتــرز نمایــه شــده و دارای
فاکتــور تأثیرینــد ،انتشــار یافتهانــد.
کیفیــت نشــراتی کــه اســناد علمــی ایرانیــان را منتشــر
میکننــد ،نســبت بــه ســالهای گذشــته بســیار بهبــود
پیــدا کــرده اســت .در دو نشــریه برتــر جهــان ( Natureو
 )Scienceنیــز مجموعــآ  9ســند در ســال  ،2015حــاوی
آدرس ایــران وجــود دارد کــه شــامل  4مقالــه کامــل1 ،
مقالــه مــروری 3 ،نامــه و  1مطلــب هیئــت تحریریــهای
میباشــد .در همیــن ســال ،بــه آدرس ترکیــه هــم
مجموعــآ  9ســند در ایــن دو نشــریه منتشرشــده اســت
کــه شــامل  8مقالــه کامــل و  1مطلــب هیئــت تحریریهای
میباشــد .بــه آدرس عربســتان ســعودی هــم مجموعــآ
 31ســند ،شــامل  29مقالــه کامــل و  2مطلــب هیئــت
تحریریــهای و بیوگرافــی (البتــه بــا حمایــت محققــان
خارجــی و تشــویقات خــاص در نظــر گرفتــه شــده در
ایــن کشــور) و بــه آدرس رژیــم اشــغالگر قــدس هــم
مجموعــآ  64ســند ،شــامل  44مقالــه کامــل 2 ،مقالــه
مــروری 4 ،نامــه و  14مطلــب هیئــت تحریریــهای،
بیوگرافــی و خالصــه کتــاب میباشــد.
کـالم آخـر
اکنــون پنــج ســال ( )2011-2015اســت کــه رتبــه جهانی
ایــران در انتشــار اســناد علمــی بــر اســاس شــمارش

نمایههــای اصلــی ســهگانه وبــگاه علــم مؤسســه
تامســون رویتــرز بیســتم اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه رتبــه علمــی ایــران در ســال  2000میــادی  48بــوده
اســت و تــا ســال  2011مرتــب رو بــه بهبــودی بــوده
اســت .عــدم تصمیــم کالن و ثابــت در سیاســتگذاری
علمــی کشــور بــه خاطــر ضعــف مدیریــت در نظــام
پژوهشــی کشــور و در پــی آن موضعگیریهــای
چندگانــه و ضــد و نقیــض برخــی مســئوالن در
حمایــت و تشــویق از تولیــد و انتشــار اســناد علمــی
در ســطح بینالمللــی ،بعــاوه عــدم رشــد بودجههــای
پژوهشــی دانشــگاهها تــوآم بــا گرانیهــای ناشــی از
تــورم و تحریــم ،همچنیــن عــدم اســتفاده از مدیــران
کارآمــد و آشــنا در حوزههــای پژوهشــی دانشــگاهها
و ســازمانها ،ایرانهراســیهای نابحــق کشــورهای
غربــی ،تحریمهــای ظالمانــه بیگانــه و متاســفانه گاهــی
هــم خــودی ،عوامــل اصلــی در توقــف رتبــه تولیــدات
علمــی ماســت .ســهم تحقیقــات از تولیــد ناخالــص ملــی
در ترکیــه نزدیــک یــک درصــد ،در مالــزی نزدیــک
بــه  1/1درصــد ،در کشــور چیــن حــدود  2درصــد،
در کشــورهای اروپــا بــه طــور میانگیــن  2درصــد ،در
امریــکا  2/8درصــد ،در تایــوان  3/1درصــد ،در ژاپــن
 3/4درصــد ،رژیــم اشــغالگر قــدس  3/9درصــد و
کــره جنوبــی باالتریــن مقــدار 4/4 ،درصــد ،و در
کشــور مــا کمتــر از نیــم درصــد بــوده اســت .آنچــه
تاکنــون در بحــث تولیــد اســناد علمــی اتفــاق افتــاده
اســت چشــمگیر و قابــل ســتایش اســت و بــا توجــه بــه
هزینــه انجــام شــده نبایــد توقــع بیــش از ایــن وجــود
داشــته باشــد .بــه هــر حــال ،افزایــش میــزان انتشــار
اســناد علمــی یکــی از راههــای ادعــای علمــی بــودن
کشــور اســت .بعــاوه ،قبــول داریــم کــه کمیــت تولیــد
اســناد علمــی ،شــرط الزم بــرای توســعه علمــی نیســت
و مــی بایــد کیفیــت تولیــدات هــم مــورد نظــر باشــد.
در کشــورهای پیشــرفته جهــان ،در هــر ســال
ســرمایهگذاریهای زیــادی در توســعه علــوم پایــه
میشــود تــا بــا اســتفاده از آن زمینههــای توســعه علمــی
و فنــی و آنــگاه توســعه در قلمــرو صنعــت فرآهــم آیــد.
کشــورهایی ســرآمد تولیــد علــم بــه طــور عــام هســتند
کــه در زمینــه علــوم پایه بســترهای الزم را برای پیشــرفت
فراهــم ســاختهاند .دانشــگاه هــای معتبــر جهــان
بهترینهــا را بــرای تحصیــل در ایــن رشــتهها بــکار
میگیرنــد .در برخــی کشــورها ،تحصیــل در مقاطــع
باالتــر رشــتههای پرطرفــدار ماننــد پزشــکی منــوط بــه
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اسناد علمی ایران در سال 2015
داشــتن مــدرک کارشناســی در یــک رشــته علــوم پایــه
اســت .کشــورهای تایــوان ،ســنگاپور ،هنــگ کنــگ ،کره
جنوبــی و ژاپــن در جنــوب شــرق آســیا ســرمایه گــذاری
زیــادی روی آمــوزش علــوم پایــه در مدارس خــود نموده
تــا بــا ایجــاد جاذبــه در ایــن رشــتهها بتواننــد نخبــگان
خــود را در دانشــگاه هــا بــه ایــن رشــتهها بکشــانند.
ســرمایهگذاری در علــوم پایــه ،یــک ســرمایهگذاری
بلنــد مــدت و خــوب بــوده وباعــث تقویــت دیگــر علوم
و بویــژه علــوم کاربــردی میشــود .علــوم پایــه ،زیربنــا و
الفبــای حــوزه علــوم اســت .فلســفه علــم و دیــن ســه
چیــز اســت :کاهــش درد در جامعــه ،افزایــش ســامت
در جامعــه ،تعالــی انســان .بــرای ســالم زیســتن ،نیــاز
بــه هــوای پــاک ،غــذای ســالم ،آب ســالم ،پوشــاک
مناســب و طبیعــت ســالم داریــم .معیــار پــاک بــودن،
ســالم بــودن و مناســب بــودن را علــوم پایــه مشــخص
میکنــد .تــا درد ،آلودگــی و ناپاکــی مشــخص نشــود،
مگــر میشــود آن را بــر طــرف کــرد .بایــد محیــط
میکروســکوپی و ماکروســکوپی خــود را و همچنیــن
آنچــه مینوشــیم و میخوریــم بشناســیم ،یعنــی شــیمی
بدانیــم .بایــد شــناخت کافــی از انــرژی ،تقابــل مــواد و
نیروهــا بدانیــم تــا بتوانیــم خــود را محفــوظ بداریــم،
یعنــی فیزیــک بدانیــم .کــره زمیــن و فعلالنفعــاالت آن
را بدرســتی درک کنیــم تــا از آن بهــره درســت ببریــم.
موجــودات زنــده اعــم از جانــوران و گیاهــان را درســت
بشناســیم تــا بتوانیــم بــا طبیعــت اطــراف خــود تعامــل
ســازنده داشــته باشــیم ،یعنــی زیســت شناســی بدانیــم.
ثبــت دادههــا ،انتقــال اطالعــات مربــوط بــه کشــف
رمــز و راز پیرامــون خــود و ســرعت دادن بــه تجزیــه
و تحلیلهــای برداشــت خــود از محیــط اطــراف هــم
نیازمنــد ریاضیــات و هندســه اســت .فراگیــری ریاضیــات
و هندســه ،افزاینــده هــوش ،اســتعداد و تفکــر خالقانــه
اســت .انســان ســالم در تعامــل بــا محیــط ســالم و در
نتیجــه جهــان ســالم ،نیازمنــد دانــش علــوم پایــه اســت
تــا انســان ســالم و بــیدرد باشــد و بمانــد تــا آنــگاه
بتوانــد بــه تعالــی خــود اندیشــه کنــد و بــرای آن راهــی
بیابــد و گرنــه موجــودی انــگار بیجــان اســت .رقابــت
علمــی کشــورها بــه رقابــت آنهــا در حــوزه علــوم
پایــه مربــوط میشــود .هــر کشــوری کــه در حــوزه
علــوم پایــه قویتــر باشــد ،در قافلــه علــم نیــز پیشــتاز
خواهــد بــود .بــه همیــن خاطــر متوقــف کــردن یــک
کشــور در حــوزه علــوم پایــه بــه منزلــه خــارج کــردن
آن کشــور از رقابــت علمــی اســت .متاســفانه اخیــرا ،در

برنامــه پژوهشــی دانشــگاه هــا و مراکــز علمــی کشــور
تحقیقــات کاربــردی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت و ایــن ناشــی از بودجههایــی اســت کــه بــرای
تحقیقــات کاربــردی منظــور میشــود و تحقیقــات
در حــوزه علــوم پایــه ،تحقیقــات لوکــس و ناکارآمــد
جلــوه داده میشــود .بــا کمــال تاســف بایــد ایــن
نکتــه را هــم بگویــم کــه مدیــران پژوهشــی کشــور هــم
غالبــآ دیــدگاه توســعه علــوم پایــه ندارنــد و حتــی در
بســیاری از مــوارد بــا الفبــای پژوهــش هــم بیگانهانــد.

اختصارات:
1) ISI: Institute for Scientific Information
2) SCIE: Science Citation Index Expanded
3) SSCI: Social Science Citation Index
4) A&HSCI: Arts and Humanities Science Citation Index
5) WOS: WEB of Science
منابع
[ ]1صبــوری ،علــی اکبــر .بررســی کارنامــه پژوهشــی
ایــران در ســال  ،2002رهیافــت ،شــماره  ،28صفحــات
1381 ،78-95
[ ]2صبــوری ،علــی اکبــر .مــروری بــر تولیــد علــم در
ســال  ،2003رهیافــت ،شــماره  ،31صفحــات ،21-23
1382
[ ]3صبــوری ،علــی اکبــر و پورساســان ،نجمــه .تولیــد
علــم ایــران در ســال  ،2004رهیافــت ،شــماره ،34
صفحــات 1383 ،60-66
[ ]4صبــوری ،علــی اکبــر و پورساســان ،نجمــه .تولیــد
علــم ایــران در ســال  ،2005رهیافــت ،شــماره ،37
صفحــات 1385 ،49-52
[ ]5صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد علــم ایــران در ســال
 ،2006رهیافــت ،شــماره  ،38صفحــات 1386 ،40-45
[ ]6صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد علــم ایــران در ســال
 ،2007رهیافــت ،شــماره  ،41صفحــات 1386 ،35-40
[ ]7صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد علــم ایــران در ســال
 ،2008رهیافــت ،شــماره  ،43صفحــات 1387 ،21-31
[ ]8صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد علــم ایــران در ســال
 ،2009نشــاء علــم ،مجلــد  ،1صفحــات 1389 ،6-10
[ ]9صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد علــم ایــران در ســال
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اسناد علمی ایران در سال 2015
 ،2010نشاء علم ،مجلد  ،2صفحات 1390 ،16-23
[ ]10صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد علــم ایــران در ســال
 ،2011نشــاء علــم ،مجلــد  ،2صفحــات 1391 ،6-13
[ ]11صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد اســناد علمــی ایــران
در ســال  ،2012نشــاء علــم ،مجلــد  ،3صفحــات -103
1392 ،96
[ ]12صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد اســناد علمــی ایــران
در ســال  ،2013نشــاء علــم ،مجلــد  ،4صفحــات -100
1393 ،94
[ ]13پیرحقــی ،میتــرا و صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد
علــم در حــوزه علــوم زیســتی :مقایســه ایــران بــا جهــان
و قدرتهــای برتــر منطقــه ،نشــاء علــم ،مجلــد ،4
صفحــات 1392 ،10-18
[ ]14صبــوری ،علــی اکبــر .تولیــد اســناد علمــی ایــران
در ســال  ،2014نشــاء علــم ،مجلــد  ،5صفحــات ،6-17
1394
[ ]15صالـحزاده ،صالــح و بیــات ،مهــدی .جهــش علمــی
ایــران در طــی یــک دهــه ( ،)1998-2008رهیافــت،
شــماره  ،44صفحــات 1388 ،30-36
[ ]16بیــات ،مهــدی ،صالــحزاده ،صالــح و زلفــیگل،
محمــد علــی .تحقــق پیــش از موعــد اهــداف علمــی
ســند چشــمانداز بیســت ســاله کشــور ،نشــاء علــم،
مجلــد  ،2صفحــات 1390 ،58-64
[ ]17دانشــگر ،پرندیــس ،تقــوی ،فرشــته ،صبــوری ،علــی
اکبــر و موســوی موحــدی ،علــی اکبــر .تولیــد دانــش در
علــوم زیســتی :پیشــتاز در ایــران وجهــان ،نشــاء علــم،
مجلــد  ،1صفحــات 1390 ،24-30

[ ]18صبــوری ،علــی اکبــر .بررســی کیفیــت علــم:
نشــریات بیاعتبــار ،نشــاء علــم ،مجلــد  ،3صفحــات
1391 ،33-42
[ ]19پیرحقــی ،میتــرا و صبــوری ،علــی اکبــر .داوری
تخصصــی در نشــریات علمــی ،نشــاء علــم ،مجلــد ،4
صفحــات 1393 ،106-117
[ ]20تقــوی ،فرشــته و صبــوری ،علــی اکبــر .پرهیــز از
ســوء رفتارهــای پژوهشــی و ارائــه راهکارهــای مهــاری ،
نشــاء علــم ،مجلــد  ،4صفحــات 1392 ،43-48
[ ]21اســکندری ،پروانــه و صبــوری ،علــی اکبــر .منتشــر
کــن یــا نابــود شــو ،امــا نــه بــه هــر قیمتــی ،نشــاء علــم،
مجلــد  ،5صفحــات 1393 ،38-43
[ ]22رجـبزاده عصارهــا ،نقشــینه ،نادر و صبــوری ،علی
اکبــر .مطالعــه آشــنایی پژوهشــگران دانشــگاه تهــران بــا
تعریفهــا و مصداقهــای ســوء رفتارهــای پژوهشــی،
تحقیقــات کتابــداری و اطالعرســانی دانشــگاهی ،مجلــد
 ،47صفحــات 1392 ،375-396
[ ]23کاظمــی ،فاطمــه و صبــوری ،علــی اکبــر .علــم
کــذب ،نشــاء علــم ،مجلــد  ،6صفحــات 1394 ،14-19
[ ]24پیرحقــی ،میتــرا و صبــوری ،علــی اکبــر .انــدازه
بحرانــی گروههــای پژوهشــی و بررســی آن در ایــران،
نشــاء علــم ،مجلــد  ،5صفحــات 1393 ،6-11
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سبک زندگی

سبک زندگی و پزشکی خواب
میترا پیرحقی ،1محمد فرهادی ،*2علی اکبر موسوی موحدی

1و*3

چکیده
خــواب عبــارت اســت از کاهــش تــا فقــدان ســطح هوشــیاری ،تعلیــق نســبی ادراکات حســی و غیــر
فعــال شــدن تقریب ـ ًا تمــام عضــات ارادی مــی باشــد .مرحلــه بســیار مهمــی از زندگــی اســت کــه
ســم زدایــی بــدن در آن رخ مــی دهــد .خــواب طبیعــی شــامل دو مرحلــه اصلــی اســت؛ خــواب
( NREMبــدون رم) و خــواب ( REMرم) .میــزان دقیــق خــواب مــورد نیــاز برحســب ســن افــراد
متفــاوت اســت و تعییــن دقیــق میــزان ســاعات مــورد نیــاز بــرای هــر فــرد بســتگی بــه ویژگــی هــای
آن فــرد دارد .تاکنــون بیــش از  100نــوع اختــال بــرای خــواب معرفــی شــده اســت کــه مهمتریــن
آنهــا بــی خوابــی ،قطــع تنفــس حیــن خــواب (آپنــه) ،حملــه خــواب ،ســندروم پاهــای بــی قــرار،
خــواب پریشــی و اختــاالت ریتــم شــبانه روزی خــواب مــی باشــند .عوامــل مختلفــی از جملــه نــوع
ســبک زندگــی افــراد ،تغییــرات آب و هوایــی ،آلودگــی هــای صوتــی ،دمــا ،رطوبــت و فشــار محیــط
بــر کیفیــت و کمیــت خــواب تأثیــر مــی گــذارد .هورمــون مالتونیــن (هورمــون خــواب) بــه عنــوان
یــک مــاده آنتــی اکســیدان ،بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا تنــش (اســترس) اکسایشــی و
مــرگ ســلولی مقابلــه مــی کنــد .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اختــاالت خــواب بــا بــروز برخــی
از بیمــاری هــا از جملــه دیابــت نــوع  2ارتبــاط مســتقیمی دارد .عمــده تریــن روش هــا بــرای درمــان
اختــاالت خــواب بــه چنــد دســته کلــی درمــان دارویــی ،درمــان رفتــاری ،ســبک زندگــی و اعمــال
جراحــی تقســیم مــی شــوند .بــه عــاوه ،طــب ســنتی راه کارهــای مفیــد و کــم زیانــی بــرای درمــان
برخــی از اختــاالت خــواب پیشــنهاد مــی کنــد.
واژگان کلیــدی :مراحــل خــواب ،اختــاالت خــواب ،برنامــه خــواب ،ســبک زندگــی ،ســم زدایــی بــدن در
خــواب ،طــب ســنتی ،بیمــاری هــای مرتبــط بــا اختــاالت خــواب.
* عهده دار مکاتبات ،پست الکترونیکی farhadi@ent-hns.org :و moosavi@ut.ac.ir
 .1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران
 .2مرکز تحقیقات گوش،گلو ،بینی و سر و گردن ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس انجمن پزشکی خواب ایران
 .3رئیس کرسی یونسکو در نحقیقات بین رشته ای در دیابت ،دانشگاه تهران
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مقدمه
خــواب عبــارت اســت از کاهــش یــا فقــدان ســطح
هوشــیاری ،تعلیــق نســبی ادراکات حســی و غیــر فعــال
شــدن تقریبـ ًا تمــام عضــات ارادی در زمــان اســتراحت
بــه طــوری کــه فعالیــت بــدن و ذهــن تغییــر کــرده و
توهمهــای بینایــی جایگزیــن تصاویــر واضــح واقعــی
شــوند .خــواب نوعــی رفتــار اســت و بــرای ســامت
و بازســازی سیســتم اعصــاب ،سیســتم ایمنــی و سیســتم
عضالنــی اســکلتی انســانها و جانــوران اهمیــت دارد.
خــواب کارکــرد تعادلــی و ترمیمــی داشــته و بــه نظــر
میرســد در تنظیــم درجــه حــرارت و حفــظ انــرژی
اهمیــت اساســی دارد و بــا تســریع ســنتز اســید
ریبونوکلئیــک و پروتئینهــا بــه ترمیــم قــوای بــدن
کمــک میکنــد .میــزان خــواب متعاقــب کار جســمانی و
ورزش ،گرســنگی ،بیمــاری ،حاملگــی ،اســترس روانــی،
افزایــش فعالیــت ذهنــی و موقعیتهــای یادگیــری
دشــوار ممکــن اســت افزایــشیابــد .بــدون عالئــم
بیرونــی ،ریتــم زیســتی بــدن یــک ســیکل  25ســاعته را
دنبــال میکنــد .تأثیــر عوامــل بیرونــی نظیــر چرخــه
نور-تاریکــی ،دوره هــای صــرف غــذا و ســایر هماهنــگ
کنندههــای بیرونــی باعــث میشــود کــه افــراد از یــک
چرخــه  24ســاعته پیــروی کننــد .ریتــم زیســتی در بــدو
تولــد وجــود نــدارد و طــی  2ســال اول زندگــی برقــرار
میشــود .اکثــر افــراد طبیعــی نیــاز بــه خوابــی بیــن 6
تــا  9ســاعت در شــبانه روز دارنــد .هنگامــی کــه از نــور
خورشــید در ســاعات پایانــی روز کاســته میشــود،
سیســتم بینایــی بــه هســته فــوق کیاســمائی ()SCN
عالمــت میفرســتد .ســپس  SCNبــه غــدّ ه ی صنوبــری
مغــز عالمــت میدهــد کــه تولیــد هورمــون مالتونیــن
را افزایــش دهــد .ایــن افزایــش هورمــون بــه کاهــش
فعالیــت و احســاس خــواب آلودگــی در انســان کمــک
میکنــد .مالتونیــن را هورمــون خــواب مــی نامنــد.
مالتونیــن کمــک مــی کنــد تــا چرخــه بیــداری و خــواب
تنظیــم شــود .هنگامــی کــه دمــای بــدن پاییــن مــی آیــد،
میــزان مالتونیــن بــاال مــی رود و باعــث خــواب آلودگــی
مــی شــود .هنگامــی کــه دمــای بــدن بــاال مــی رود،
میــزان مالتونیــن پاییــن مــی آیــد و باعــث بیــداری مــی
گــردد .پژوهشهــای بالینــی نشــان دادهانــد کــه افــرادی
کــه بــه طــور مــادرزادی نابینــا هســتند بــه دلیــل فقــدان
کامــل نــور محیطــی ،معمــو ً
ال در چرخــه خواب-بیــداری

خــود دچــار مشــکل میباشــند .افــرادی كــه بطــور
معمــول در غارهــا و پناهگاههــا یــا آزمایشــگاههای
ی چرخـهی  ۲۴ســاعته
ل بـ ه كارنــد بـه جــا 
ویــژه مشــغو 
بــا چرخــ هی  ۲۵ســاعته ســازگاری پیــدا میكننــد.
بــه کمک دســتگاه ثبت نــوار مغــزی (الکتروانســفالوگرافی
یــا  )EEGو دســتگاه تســت خــواب (پلــی ســومنوگرافی
یــا  ،)PSGزمــان آغــاز خــواب و بیــداری ،زمــان بــه
خــواب عمیــق رفتــن ،مــدت خــواب عمیــق و مــدت
خــواب ســبک ،مــدت رویــا دیــدن ،دفعــات و ســبب
هــای بیــدار شــدن و هــر اتفــاق غیرطبیعــی کــه خــواب
را مختــل مــی کنــد همچــون مشــکالت قلبــی ـ تنفســی
و مغــزی بررســی مــی گــردد.
مراحل خواب
خواب دارای دو فاز اصلی است:
فــاز خــواب ( NREMحرکــت غیرســریع چشــم) (بــدون
رم) کــه خــواب آرام نیــز خوانــده میشــود.
فــاز خــواب ( REMحرکــت ســریع چشــم) (رم) کــه
خــواب نابــه روال نیــز خوانــده میشــود .خــواب
دارای پنــج مرحلــه اســت :چهــار مرحلــه خــواب بــدون
حــرکات ســریع چشــمی (بــدون رم) و یــک مرحلــه بــا
حــرکات ســریع چشــمی (رم) مــی باشــد.
اولیــن قســمت خــواب بــدون رم اســت .خــواب دیــدن
در مرحلــه بــدون رم بســیار کــم اســت و اگــر هــم
خــواب ببینیــم آن را فرامــوش میکنیــم .در ایــن خــواب
ماهیچههــا بــی حــس نیســتند .خوابگــردی بعضــی
افــراد و شــب ادراری کــودکان نیــز در ایــن مرحلــه
اتفــاق مــی افتــد .در ايــن حالــت مغــز آرام بــوده وليكــن
بــدن حركــت مــي کنــد .در ايــن هنــگام هورمــون هــا
آزاد شــده و وارد سيســتم گــردش خــون مــي شــوند و
بــدن بــه ترميــم خســتگي هــا و فرســودگی هــای حاصــل
از فعاليــت هــاي روزانــه مــي پــردازد .خــواب بــدون رم
شــامل چهــار مرحلــه میشــود:
ً
 -1شــروع چرخــه خــواب نســبتا ســبک و خفیفــی از
خــواب اســت .ایــن مرحلــه را میتــوان بــه صــورت
دوره گــذار بیــن بیــداری و خــواب در نظــر گرفــت.
ایــن مرحلــه از خــواب ،تنهــا مــدّ ت زمانــی کوتاهــی در
حــدود  ۵تــا  ۱۰دقیقــه طــول میکشــد و اگــر در ایــن
مرحلــه کســی را از خــواب بیــدار کنیــد بطــور احتمــال
بــه شــما خواهــد گفــت کــه خــواب نبــوده اســت!
 -2پس از  30تا  40دقیقه خواب پس از مرحله
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اول ،در سراشــیبی مراحــل دوم ،ســوم و چهــارم خــواب
میافتیــم .دومیــن مرحلــه خــواب تقریبــ ًا  ۲۰دقیقــه
طــول میکشــد .دمــای بــدن شــروع بــه کاهــش و
ضربــان قلــب شــروع بــه کنــد شــدن میکنــد .یــک
مرحلــه ناهشــیار اســت کــه خــواب رونــده بــه راحتــی
بیــدار میشــود.
 -3دوره گــذار بیــن خــواب ســبک و خــواب بســیار
عمیــق اســت .حــدود  20-15دقیقــه بعــد وارد مرحلــه
ســوم خــواب میشــویم .در ايــن مرحلــه فشــار خــون
كــم مــی شــود ،ممكــن اســت در خــواب صحبــت كنيــم
يــا راه برويــم ولــی بــه خاطــر نیاوریــم .خوابگــردی و
صحبــت در خــواب از بدخوابــی هایی هســتند کــه دراین
مرحلــه بــروز مــی کنــد ولــی وقتــی شــخص بیــدار مــی
شــود بــه هیــچ وجــه از آن آگاه نیســت .تمایــز بیــن
مرحلــه ســوم و چهــارم خــواب کامـ ً
ا مشــخص نیســت.
 -4ایــن مرحلــه عمیقتریــن مرحلــه خــواب را تشــکیل
میدهــد .مرحلــهای کــه بیــدار شــدن از آن دشــوار
اســت .تنهــا صــدای بلنــد موجــب بیــداری فــرد از ایــن
مرحلــه خــواب میشــود و وقتــی هــم کــه بیــدار شــد،
گیــج و منــگ اســت.
مرحلــه ی آخــر در چرخــه خــواب ،رم یــا خــواب
رویایــی نــام دارد و ایــن نــام بــه خاطــر حــرکات ســریع
کــره چشــم اســت کــه در ایــن مرحلــه اتفــاق میافتــد.
اغلــب خــواب دیدنهــا در مرحلــه خــواب رم رخ مــی
دهــد .تقریبــ ًا نیــم ســاعت پــس از خــواب عمیــق در
مرحلــه چهــار مســیر برگشــت را پیــش میگیریــم.
دوبــاره هــر یــک از مراحــل را پشــت ســر میگذاریــم
تــا بــه مرحلــه خــواب رم برســیم .مشــخصه خــواب
رم ،حرکــت چشــمها ،تندتــر شــدن تنفــس و افزایــش
فعالیــت مغــز اســت .خــواب رم بــه نــام خــواب مغایــر
نیــز خوانــده میشــود زیــرا در حالــی کــه مغــز و ســایر
سیســتمهای بــدن فعالتــر میشــوند ،عضــات شــلتر
میگردنــد .علــت خــواب دیــدن هــم افزایــش فعالیــت
مغــز اســت ا ّمــا عضــات ارادی بیحرکــت میشــوند
[1و.]2
اختالالت خواب
خــواب طبیعــی ،گاهــی اتفــاق نمــی افتــد یــا در زمــان
نامناســبی روی مــی دهــد یــا اینکــه بــه نظــر آرام بخــش
نمــی رســد کــه آن را اختــال خــواب مــی نامیــم .بیــش
از  100نــوع اختــال بــرای خــواب معرفــی شــده اســت
امــا در ایــن میــان مهــم تریــن و رایج-تریــن اختــاالت

خــواب عبارتنــد از :بــی خوابــی ،قطــع تنفــس حیــن خــواب
(آپنــه) خــواب ،حملــه خــواب ،ســندروم پاهــای بــی قــرار،
خــواب پریشــی ،اختــاالت ریتــم شــبانه روزی خــواب.
 -1بی خوابی
عالئــم بــی خوابــی شــامل شــکایت هایــی از دشــوار بــه
خــواب رفتــن ،بــی خوابــی مکــرر یــا طوالنــی مــدت،
کیفیــت پاییــن خــواب یــا اینکــه طــول مــدت زمــان کوتــاه
خــواب در افــرادی کــه مــدت زمــان کافــی بــرای خــواب
دارنــد ،مــی باشــد .شــایع تریــن اختــال در طــول روز مرتبــط
بــا بــی خوابــی شــامل شــکایت هایــی از اختــاالت خلقــی،
اختــال در عملکــرد شــناختی و خســتگی در طــول روز
اســت .عالئــم خلقــی رایــج عبارتنــد از کــج خلقــی و زود
رنجــی ،بــی قــراری مالیــم و مشــکل تحمــل اســترس اســت.
برخــی از بیمــاری هــا ماننــد بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی،
ریــوی ،عصبــی ،بیمــاری هــای مرتبــط بــا دســتگاه گــوارش،
کلیــه ،غــدد درون ریــز و رماتیســم بــا بــی خوابــی افزایــش
مــی یابــد [1و.]2
 -2آپنه خواب

اختــاالت تنفســی خــواب ،شــامل آپنــه انســدادی
خــواب و هایپوپنیــا مــی باشــد .آپنــه انســدادی بــه
صــورت کاهــش و یــا عــدم جریــان هــوا از طریــق بینــی
و دهــان حداقــل بــه مــدت  10ثانیــه یــا بیشــتر در طــول
خــواب بــه همــراه کاهــش میــزان ســطح اکســیژن خــون
ن ديده
تعریــف مــی شــود .ايـن اختــاالت در همـه ســني 
ميشــود ولــي در بزرگســاالن بــاالي  60ســال شــايعتر
ي هنــگام خــواب در اثر انســداد
اسـت .انســداد راه تنفسـ 
ناحیــه حلـق بــهوســيله زبــان كوچــك ،قاعــده زبــان و
ســاير بافتهــاي نــر م مجــاور صــورت مــی گیــرد .ايـن
ث ايجــاد چرخـ ه تكرارشــونده خــواب ،قطــع
حالـت باعـ 
تنف ـس (بــه جــای عبــارت :حالــت خفگــی) ،از خــواب
ي و خــواب دوبــار ه ميشــود .ايـن
پريــدن ،خوابآلودگـ 
چرخـه اغلـب در طــول زمــان خــواب ادامـ ه مييابــد و
باعــث خوابآلودگــي مزمــن روزانــه میگــردد .ایــن
اختــال بــا خروپــف هــای بلنــد همــراه بــوده و ســبب
ایجــاد ســردردهای صبحگاهــی ،خشــکی دهــان بعــد از
بیــداری مــی شــود و بــا افزایــش ســن و چاقــی ارتبــاط
مســتقیمی دارد .آپنــه انســدادی خــواب نیــز بــه نوبــه
خــود احتمــال ابتــا بــه برخــی عــوارض مثــل عــوارض
قلبــی و عروقــی (فیبریلــه شــدن دهلیــزی ،فشــار خــون
بــاالی شــبانه ،فشــار خــون بــاالی روزانــه ،ســکته قلبــی
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و )...و عــوارض عصبــی (خــواب آلودگــی روزانــه،
حــوادث وســایل نقلیــه ،حــوادث ناشــی از کار ،اختــال
در کیفیــت زندگــی و  ...را افزایــش مــی دهــد [1و.]2
 -3حملــه خــواب (خــواب آلودگــی مرتبــط بــا سیســتم
عصبــی مرکــزی)

ایــن افــراد خــواب کافــی را تجربــه نکردهانــد ممکــن
اســت در طــول روز خــواب آلــود باشــند .از علــل ایــن
اختــال مــی تــوان بــه وراثــت ،حاملگــی ،کــم خونــی
و پاییــن بــودن ســطح آهــن ،بیمــاری هــای مزمــن مثــل
نارســایی کلیــوی ،دیابــت ،آرتریــت روماتوئیــد (التهــاب
مفاصــل) و نوروپاتیهــای محیطــی (بیماریهــای
مربــوط بــه سیســتم عصبــی) ،مصــرف قهــوه و ترکیبــات
حــاوی کافئیــن اشــاره کــرد .شــیوع ایــن بیمــاری
در زنــان  50درصــد بیشــتر از مــردان اســت [1و.]2

حملــه خــواب یــک ســندروم بــا علــت ناشــناخته اســت
کــه بــا درجــه عمیقــی از خــواب آلودگــی مــازاد روزانه
(  )EDSشــناخته مــی شــود .شــخص مبتــا ،بــه دفعــات
دچــار خــواب آلودگــی شــدید مــی شــود و نمــی  -5خواب پریشی
توانــد مــدت زیــادی خــود را بیــدار نگــه دارد .حملــه ایــن اختــال شــامل «حــوادث فیزیکــی یــا تجربــی
خــواب معمــو ً
ال همــراه بــا خــواب حیوانــی اســت و ناخوشــایند کــه همــراه خــواب اســت» کــه در واقــع
ســایر عالئــم و نشــانه هــا شــامل فلــج خــواب ،رفتــار ترکیبــی از ذهــن خــواب آلــود و رفتــار ارادی اســت.
غیــرارادی و خــواب شــبانه درهــم گســیخته نیز همــراه آن خــواب پریشــی (پاراســومنیا) معمــو ً
ال بــه شــکل هــای
رخ مــی دهــد .در خــواب حیوانــی عضــات یک قســمت ناشــی از خــواب بــدون رم و بــا رم اتفــاق مــی افتــد .بــه
یــا همــه بــدن سســت مــی شــود ،بــه ایــن صــورت کــه دلیــل ویژگیهــای متمایــز ایــن دو نــوع خــواب ،از لحــاظ
ممکــن اســت یــا عضــات صــورت و آرواره هــا و زمــان وقــوع آنهــا در شــب ،نــوع رفتــار در طــی ایــن
گــردن درگیــر شــود یــا همــه عضــات بــدن درگیــر حادثــه ،وضعیــت روحــی هنــگام بیــداری ،مــدت زمــان
شــود .ممکــن اســت آنقــدر شــدید باشــد کــه کل بــدن حادثــه ،درجــه فراموشــی از حادثــه متمایــز شــوند.
حالــت فلــج شــود .در حملــه خــواب حیوانــی توانایــی اختــاالت کوتــاه مــدت از خــواب مربــوط بــه خــواب
گفتــاری و بینایــی شــخص مختــل مــی شــود ،امــا بــدون رم شــامل :انگیختگــی از خــواب بــه صــورت گیج
و پریشــان  ،راه رفتــن در خــواب و وحشــت شــبانه مــی
شــنوایی و هوشــیاری اش باقــی مــی ماننــد [1و.]2
باشــد [1و .]2راه رفتــن در خــواب اغلــب بیــن کــودکان
 5تــا  10ســاله رایــج اســت و بــا بزرگتــر شــدن ،کمتــر
 -4سندروم پاهای بی قرار
مــی شــود .بــه نظــر مــی رســد عوامــل ژنتیکــی نقــش
در ایــن نــوع از اختــال خــواب فــرد مبتــا دچــار مهمــی را در راه رفتــن در خــواب دارنــد.
احســاس ناخوشــایند در پاهــا میشــود و آن را بــه از جملــه ســایر خــواب پریشــی هــا مــی تــوان بــه
صــورت احســاس گزگــز ،مورمــور ،ســوزش ،درد و شــب ادراری ،اختــال غــذا خــوردن در خــواب ،توهــم
کشــش و یــا حرکــت حشــرات روی پوســت توصیــف مربــوط بــه خــواب و اختــاالت تجزیــه ای مربــوط بــه
میکنــد و بیمــار بــرای کاهــش حــس ناچــار اســت خــواب اشــاره کــرد.
پــای خــود را تــکان دهــد و یــا بکشــد .ایــن احســاس
ناخوشــایند معمــو ً
ال در نرمــه ســاق پــا اتفــاق میافتــد  -6اختالالت ریتم شبانه روزی خواب
ولــی میتوانــد در هــر جــای انــدام تحتانــی ،از مــچ حالــت هــای خــواب و بیــداری ناشــی از برهــم کنــش
پــا گرفتــه تــا ران احســاس شــود .فــردی کــه دچــار بیــن فرآیندهــای ریتــم شــبانه روزی و ترشــح هورمــون
ایــن حالــت میشــود بــه ناچــار پــای خــود را حرکــت مالتونیــن می-باشــد .برهــم کنــش طبیعــی بیــن ایــن دو
میدهــد .حرکــت پاهــا ،راه رفتــن ،مالــش یــا ماســاژ فراینــد ســبب مــی شــود کــه دوره بیــداری حــدود 16
پاهــا و یــا خــم کــردن زانوهــا بــه طــور موقت تــا حدی ســاعت و دوره خــواب حــدود  8ســاعت شــود [1و.]2
عالیــم را کاهــش میدهــد .ایــن بیمــاران معمــو ً
ال در بــه
خــواب رفتــن دچــار مشــکل هســتند و خــواب عمیــق تشخیص اختالالت خواب
را تجربــه نمــی کننــد و معمــو ً
ال بهتریــن خــواب را در اغلــب تشــخیص اختــاالت خــواب ماننــد بــی خوابــی،
انتهــای شــب و ســاعات صبــح تجربــه میکننــد .چــون آپنهانســدادی خــواب ،حملــه خــواب و  ...بــا کمــک
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سبک زندگی و پزشکی خواب
دســتگاه الکتروانســفالوگرافی صــورت می گیــرد .در طی
ایــن اختــاالت ،تغییراتــی در شــدت امــواج نــوار مغــزی
رخ مــی دهــد کــه قابــل تشــخیص اســت .روش هــای
دیگــری ماننــد کارنامــه خــواب ( )sleep logsو آشکارســاز
حرکــت ( )actigraphyنیــز در تشــخیص اختــاالت
مربــوط بــه ریتــم شــبانه روزی اســتفاده مــی شــود [1و.]2
روش های درمان اختالالت خواب
روش هــای درمــان اختــاالت خــواب شــامل دارو
درمانــی و رفتــار درمانــی و اعمــال جراحــی مــی باشــد
کــه مختــص بــا نــوع اختــال اســت .در برخــی از
اختــاالت مثــل آپنــه انســدادی خــواب ،درمــان هــای
جراحــی و اســتفاده از دســتگاه هــای خاصــی جهــت
درمــان نیــز صــورت مــی گیــرد.
هــدف از رفتــار درمانــی ،کاهــش زمــان تأخیــر خــواب
و بهبــود تثبیــت خــواب ،بــا تغییــر رفتارهــا و عاداتــی
کــه بــا خــواب در ارتبــاط دارد مــی باشــد .از جملــه
ایــن رفتارهــا مــی تــوان بــه کنتــرل محــرک ،درمــان
محدودیــت خــواب ،تمریــن هــای آرامــش ،بازســازی
عــادات غیــر منطقــی مربــوط بــه خــواب و بهداشــت
خــواب اشــاره کــرد.
درمــان محدودیــت خــواب ( )SRTشــامل روش هــای
اســت کــه ســبب افزایــش ســوق یافتــن بــه ســمت
خــواب و تســهیل توانایــی خوابیــدن مــی شــودSRT .
شــامل محــدود کــردن زمــان در رخــت خــواب بــودن
شــخص تنهــا تــا زمانــی کــه فــرد احســاس خــواب
آلودگــی کنــد .هــدف از تمرینــات آرامــش ،کاهــش
کشــش عضالنــی و ادراک تحریکــی ماننــد اجتنــاب
عمــدی از افــکار مزاحــم و تمرینــات روزانــه آرامــش
عضالنــی مــی باشــد .روش هــای تمریــن آرامــش ماننــد
آرامــش عضــات ،روش نفس عمیــق ،تصــورات و تلقین
ممکــن اســت بــه برخــی از افــراد بــا اختــاالت خــواب
کمــک کنــد .درمــان شــناختی شــامل مداخلــه گرهایــی
کــه بــه مــردم کمــک مــی کنــد تــا افــکار نامناســب و
باورهایــی کــه ممکــن اســت بــه بــی خوابــی کمــک
کننــد را شناســایی و تصحیــح کننــد[1و.]2
سم زدایی بدن در خواب
اگــر خــواب کافــی نداشــته باشــیم بــدن قــادر نخواهــد
بــود مــواد ســمی تولیــد شــده از راه هــای مختلــف را
دفــع کنــد .آزمایشــات نشــان داده اســت کــه نخوابیــدن

بــه مــدت طوالنــی حتــی مــی توانــد ســبب مــرگ
شــود .محققــان در حــال حاضــر نشــان داده انــد کــه
خــواب مکانیــزم اولیــه بــرای حــذف مــواد زائــد
ســمی حاصــل از متابولیســم مغــز مــی باشــد .سیســتم
لنفــاوی ،زبالــه هــای ســلول هــا را در سرتاســر بــدن
جمــع¬آوری و دفــع مــی کننــد ،امــا ایــن سیســتم
مغــز و نخــاع را شــامل نمــی شــود .مغــز بایــد یــک
سیســتم دفــع زبالــه داشــته باشــد زیــرا تجمــع زبالــه
هــای پروتئینــی ســلول هــا مثــل آمیلوئیــد بتــا مــی
توانــد ســبب ایجــاد بیماری-هایــی چــون آلزایمــر شــود.
یکــی از یافتــه هــای جالــب نشــان مــی دهــد کــه ســلول
هــای مغــز موقــع خــواب  %60کوچــک مــی شــوند
(منقبــض مــی شــوند) .ایــن کار فضــای بیــن ســلولی
را بیشــتر مــی کنــد و مایــع مغــزی -نخاعــی بــه راحتــی
مــی توانــد بافــت مغــز را بشــوید [3و.]4
عــاوه بــر ایــن در طــول  24ســاعت ،اتفاقــات مختلفــی
در بــدن جهــت ســم زدایــی رخ مــی دهــد کــه برخــی
مربــوط بــه ســاعات خــواب و برخــی مربــوط بــه
ســاعات بیــداری مــی باشــد .ســاعت  9تــا  11شــب
زمانــی اســت بــرای از بیــن بــردن مــواد ســمی و غیــر
ضــروری کــه ایــن عملیــات توســط آنتــی اکســیدان هــا
انجــام مــی شــود .در ایــن ســاعت بهتــر اســت بــدن
در حــال آرامــش باشــد .از  9تــا  11شــب رگ هــای
خونــی در حــال تعمیــر هســتند .احســاس ســردرد،
خســتگی و ضعــف غیرطبیعــی ،نشــان دهنــده ی رخــداد
تعمیــرات ســخت و شــدید در رگ هــای خونــی اســت.
ســاعت  11تــا  1شــب عملیــات ســم زدایــی در کیســه
صفــرا ،در طــی یــک خــواب عمیــق بــه طــور مناســب
انجــام مــی شــود .ســاعت  1تــا  3شــب عملیــات از
بیــن بــردن مــواد ســمی در کبــد ادامــه دارد و بایــد در
خــواب عمیــق باشــیم ســاعت  3تــا  5صبــح عملیــات
از بیــن بــردن مــواد ســمی در ریــه اتفــاق مــی افتــد.
بعضــی مواقــع دیــده شــده کــه افــراد در ایــن زمــان،
ســرفه شــدید یــا عطســه مــی کننــد .ســاعت  5تــا 7
صبــح ،عملیــات ســم زدایــی در روده بــزرگ صــورت
مــی گیــرد ،لــذا ســموم حاصــل از ایــن عملیــات را
مــی تــوان دفــع کــرد .صبحــگاه زمــان بســیار مهمــی
بــرای نوشــیدن مقادیــر زیــاد آب و بدتریــن زمــان بــرای
نوشــیدن مــواد کافئیــن دار اســت؛ زیــرا کافئیــن ادرار
آور اســت و ســبب جــذب آب از روده بــزرگ و هدایــت
آن بــه ســمت کلیــه و مثانــه مــی شــود .نوشــیدن آب
کافــی در اول صبــح مانــع از یبوســت و افزایــش وزن
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مــی شــود و از احســاس پیــری جلوگیــری مــی کنــد.
ســاعت  7تــا  9صبــح زمــان مربــوط بــه تحریــک معــده
جهــت خــوردن غــذا اســت و جــذب مــواد مغــذی در
بــدن صــورت مــی گیــرد ،پــس بهتــر اســت صبحانــه
حــاوی مــواد مغــذی صــرف شــود .از نصفــه هــای
شــب تــا ســاعت  4صبــح ،مغــز اســتخوان عملیــات
خــون ســازی را انجــام مــی دهــد .دیــر خوابیــدن و دیــر
بلنــد شــدن از خــواب ،باعــث مــی شــود مــواد ســمی
از بــدن دفــع نشــوند و یــا عملیــات خونســازی کامــل
صــورت نپذیــرد .بنابرایــن بیــن ســاعت  11شــب تــا
 5صبــح بهتریــن ســاعت خــواب محســوب مــی شــود
( .)aطبــق ســاعات ذکــر شــده ،از ســاعت  9شــب تــا 7
صبــح ( 10ســاعت) عملیــات ســم زدایــی در ارگان هــای
مختلــف بــدن اتفــاق مــی افتــد کــه حــدود  6ســاعت از
ســم زدایــی ،در خــواب رخ مــی دهــد (تقریبـ ًا  11شــب
تــا  5صبــح)؛ البتــه بخشــی از ســاعت  9تــا  11شــب
را کــه بــدن نیــاز بــه آرامــش جهــت ســم زدایــی دارد،
نیــز مــی تــوان در خــواب بــود (جهــت تنظیــم خــواب
شــبانه مــورد نیــاز بــدن بیــن  7تــا  8ســاعت) .ســایر
ســاعات روز کلیــه هــا و مثانــه و نیــز روده بــزرگ و
کلــون ،مــدام در فعالیــت و ســم زدایــی از بــدن هســتند.

جدول  ،1انواع خواب به بیان پیامبر بزرگوار اسالم (ص).

مالتونین و خاصیت آنتی اکسیدانی آن
همانطــور کــه در بخــش مقدمــه اشــاره شــد مالتونیــن
را هورمــون خــواب مــی نامنــد .مالتونیــن ســبب تنظیــم
ســاعت درونــی بــدن مــی شــود و مزایــای زیــادی در
ســامتی بــدن دارد .پژوهــش هــا پیشــنهاد کــرده انــد
کــه ایــن هورمــون احتمــا ً
ال از مــاده ژنتیکــی حفاظــت
مــی کنــد و بــدن را در برابــر بیماری¬هــای وابســته بــه
افزایــش ســن نگــه مــی دارد .شــواهد علمــی نشــان
مــی دهــد ،مالتونیــن نقــش مهمــی را بــه عنــوان آنتــی
اکســیدانت ،محافظــت نورونــی ،دفــاع ضــد التهابــی
و حمایــت از سیســتم ایمنــی بــدن ایفــا مــی کنــد.
مالتونیــن بــه عنــوان یــک مولکــول بــا عملکــرد مختلــف
شــناخته شــده اســت.
رادیــکال هــای آزاد و گونــه هــای فعــال اکســیژن و
نیتــروژن ،ســبب آســیب بــه مولکــول هــای مجــاور
مــی شــود .قتــل عامــی کــه توســط ایــن گونــه هــای
رایــکال زا صــورت مــی گیــرد را تنــش اکسایشــی
(اســترس اکســیداتیو) مــی گوینــد .تنــش اکسایشــی
ســبب یــک ســری از حــوادث مــی شــود کــه منجــر

بــه مــرگ ســلولی مــی شــود .ســلول بــرای مقابلــه بــا
ایــن حــوادث جــاذب هــای رادیکال-هــای آزاد و آنتــی
اکســیدانت هــا را دارد .از جملــه ایــن مــواد ،مالتونیــن
اســت کــه بــا فعــال کــردن یــک ســری از آنزیــم هــای
آنتی-اکســیدانی (سوپراکســید دیســموتاز ،گلوتاتیــون
پراکســیداز و گلوتاتیــون ردوکتــاز) بــه طــور غیرمســتقیم
و یــا بــا برهــم کنــش مســتقیم بــا رادیــکال هــای آزاد از
نــوع هیدروکســیل ،بــا تنــش اکسایشــی و مــرگ ســلولی
مقابلــه مــی کنــد [.]5
تأثیــر تغییــرات آب و هــوا و آلودگــی صوتــی شــبانه بــر
خو ا ب
تغییــرات درجــه حــرارت ،فشــار اتمســفر ،رطوبــت و
بــارش در بســیاری جهــات ،بــه صــورت مثبــت و منفــی
مــا را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .زمســتان فصــل
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بســیار مهمــی در ایــن زمینــه اســت .هــوای ســردتر و
خشــک تــر دارای مزایــا مــی باشــد .تغییــر در اتمســفر
و چرخــه خورشــید مــی توانــد نقــش مهمــی در کیفیــت
خــواب داشــته باشــد .در اثــر کوتــاه شــدن روز در
پاییــز و زمســتان نــور خورشــید کمتــر مــی شــود.
نــور خورشــید منبــأ اصلــی ویتامیــن  Dاســت .ویتامیــن
 Dبــرای عضــات و اســتخوان هــا مهــم اســت .ایــن
ویتامیــن روی تولیــد ســروتونین نیــز تآثیــر دارد .هورمون
ســروتونین عملکردهــای مختلفــی دارد از جملــه اینکــه
بــر چرخــه خــواب و بیــداری تآثیــر مــی گــذارد .میــزان
کــم ویتامیــن  Dبــا خــواب آلودگــی بیشــتر در طــول
روز نیــز ارتبــاط دارد و تغییــر در چرخــه نــور -تاریکــی
مــی توانــد در ترشــح زودرس هورمــون مالتونیــن تأثیــر
بگــذارد .تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه کارمندانــی کــه
محــل نشســتن آنهــا کنــار پنجــره اســت ،نســبت بــه
بقیــه خــواب بهتــری دارنــد.
دمــا نقــش مهمــی را در شــروع خــواب و ریتــم شــبانه
روزی دارد .وقتــی بــدن آمــاده خــواب مــی شــود ،دمــای
درونــی بــدن کاهــش مــی یابــد .تحقیقــات نشــان مــی
دهــد کــه دمــای محیــط ســردتر ،بــه حفــظ خــواب
عمیــق کمــک مــی کنــد .دمــای مطلــوب اتــاق بــرای
اســتراحت بیــن  16تــا  21درجــه ســانتی گــراد اســت
کــه بســتگی بــه شــخص ،لبــاس و رخــت خــواب
دارد .در مقابــل آب و هــوای گــرم و مرطــوب تابســتان،
خــواب را مشــکل مــی کنــد .احســاس گرمــا و عــرق
نــه تنهــا از لحــاظ جســمی راحــت نیســت ،بلکــه باعــث
بیــدار شــدن از خــواب عمیــق نیــز مــی شــود .خــوردن
زیــاد هنــگام خــواب موجــب تولیــد گرمــا در اثــر هضــم
غــذا مــی شــود .توصیــه مــی شــود لبــاس هــای راحتــی
مناســب بــا الیــاف طبیعــی اســتفاده شــود تــا جریــان هوا
بــه بــدن بهتــر صــورت گیــرد.
بــارش مالیــم بــاران آرام بخــش اســت امــا طوفــان پــر
ســروصدا و رعــد و بــرق مــی توانــد خــواب را مختــل
کنــد یــا بــه خــواب رفتــن را دچــار مشــکل کنــد.
نــور روشــن رعــد و بــرق و صداهــای زیــاد حاصــل
از طوفــان هماننــد زندگــی شهرنشــینی کــه بســیار
پــر نــور و پــر ســرو صــدا اســت ،مــی توانــد ســبب
اختــال در خــواب آرام شــود .آپنــه انســدادی خــواب
تــا حــدی مــی توانــد بــا آب و هــوای طوفانــی تحــت
تاثیــر قــرار گیــرد .یــک تحقیــق نشــان داده اســت کــه
شــدت عالئــم آن بــا کاهــش فشــار اتمســفر ،افزایــش
مــی یابــد .تغییــرات در فشــار هــوا ،درجــه حــرارت

و رطوبــت مــی توانــد میــزان درد را در افــراد مبتــا
بــه درد عصبــی و مفاصــل افزایــش دهــد کــه کیفیــت
خــواب را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد ( bو .)c
خــواب مــی توانــد باعــث بیــدار شــدن ،حرکــت ،تغییــر
مراحــل خــواب و یــا تغییــر در ضربــان قلــب و فشــار
خــون شــود .ســر و صــدای محیــط بــه ویــژه ناشــی از
وســایل حمــل و نقــل یکــی از عوامــل مهــم اختــاالت
خــواب اســت .خــواب بــد باعــث آشــفتگی غــدد درون
ریــز و ســوخت و ســاز بــدن مــی شــود و نتایــج منفــی
قلبــی و عروقــی ،روانــی و اجتماعــی در کــودکان و
در بزرگســاالن دارد .ســروصدای شــبانه باعــث ایجــاد
تغییــرات بیولوژیکــی قابــل انــدازه گیــری بــه شــکل
تنــش (اســترس) مــی شــود کــه ســاختار خــواب و
کیفیــت آن را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .ایــن نــوع
خــواب شــبیه خــواب مشــاهده شــده در اختــاالت درون
زای بــدن (هورمونــی) مــی باشــد .بــه عــاوه افــرادی
کــه بــا ســروصدای شــبانه روبــرو هســتند ،اغلــب بــا
خــواب آلودگــی روزانــه ،خســتگی ،تغییــرات خلقــی و
کاهــش عملکــرد مواجــه هســتند .شــواهدی وجــود دارد
کــه نشــان مــی دهــد اثــرات کوتــاه مــدت ســروصدای
محیــط بــه ویــژه ســروصدای شــبانه ،ممکــن اســت
عــوارض بلنــد مــدت جانبــی قلبــی بــه دنبــال داشــته
باشــد [.]6
برنامه مناسب برای خواب
در تعلیمــات دینــی نیــز بــه خــواب شــب توصیــه شــده
اســت .خداونــد در قــرآن میفرمایــد كــه شــب را بــرای
اســتراحت شــما قــرار دادم .پیامبــر بزرگــوار اســام مــی
فرماینــد« :قســمتی از شــب را بخــواب و قســمتی از آن
را بیــدار بــاش».
حــدود  85درصــد خــواب ،بایــد در شــب باشــد و
فقــط  15درصــد آن در روز؛ زیــرا خــواب روز هرگــز
نمیتوانــد کیفیــت خــواب در شــب را داشــته باشــد.
پیامبــر بزرگــوار اســام خــواب را بــر چنــد نــوع تقســیم
کــرده انــد کــه در جــدول  1ذکــر شــده اســت و ایــن
پندهــای جاویــدان اســت [ .]7بــرای تعییــن مــدت زمــان
مــورد نیــاز بــرای خــواب ،الزم اســت عــاوه بــر ارزیابی
محــل خــواب ،برنامــه ســبک زندگــی کــه بــه کیفیــت
و کمیــت خــواب اثــر مــی گــذارد نیــز ارزیابــی شــود.
مطالعــات و تحقیقــات نمــی توانــد مقــدار دقیــق خــواب
مــورد نیــاز بــرای هــر شــرایط ســنی را مشــخص کنــد
امــا زمــان خــواب بــرای ســنین مختلــف در متــون
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علمی و وبگاه های مختلف ذکر شده است [.]8
بیماری ها و اختالالت خواب
خــواب نامناســب بــا یک ســری از بیمــاری هــا در ارتباط
اســت از جملــه اختــال کــم فعالــی یــا بیــش فعالــی
( ،)ADHDســندروم مــرگ ناگهانــی نــوزاد ( ،)SIDSام-
اس ،رفلکــس معــده ( ،)GERDصــرع ،جنــون ،افســردگی،
بیمــاری انســدادی مزمــن ریــه ( ،)COPDآلزایمــرADHD .
اصطالحــی اســت کــه بــرای کــم فعالــی یــا بیــش
فعالــی اطــاق مــی شــود و در دوران کودکــی رایــج
اســت حتــی ممکــن اســت در بزرگســاالن هــم وجــود
داشــته باشــد .ایــن اختــال بــا یــک ســری از مشــکالت
خــواب در ارتبــاط اســت ،بــرای مثــال تحقیقــات اخیــر
نشــان مــی دهــد کــه افــراد بــا  ADHDمیــزان بــاالی
خــواب آلودگــی ،اختــاالت تنفســی خــواب را نشــان
مــی دهنــد .علــت اصلــی مــرگ ناگهانــی نــوزاد ()SIDS
زیــر یــک ســال هنــوز بــه خوبــی کشــف نشــده اســت
امــا یــک ســری عوامــل در بــروز آن دخیــل هســتند
از جملــه خوابیــدن نــوزاد روی شــکم اســت .احتمــال
مشــکالت خــواب از جملــه آپنــه خــواب ،خــواب
آلودگــی روزانــه و ســندرم پاهــای بــی قــرار در افــراد
مبتــا بــه رفلکــس معــده (برگشــت اســید معــده بــه
مــری) بیشــتر از افــراد بــدون ایــن بیمــاری اســت (.)d
ارتباط مشکالت خواب با دیابت
محدودیــت خــواب ســبب عــدم تحمــل گلوکــز و
مقاومــت بــه انســولین مــی شــود .بیــن مــدت زمــان
خــواب و شــیوع بیمــاری دیابــت ارتبــاط وجــود دارد.
بــرای بررســی ایــن موضــوع گروهــی از مــردان مســن
بــدون دیابــت را از ســال  1987تــا  2004زیــر نظــر
احتمــال ابتــا بــه دیابــت دو برابــر بیشــتر بــود و در
افــراد بــا مــدت زمــان خــواب طوالنــی تــر (بیــش از 8
ســاعت) ایــن احتمــال ســه برابــر مــی شــد .در نتیجــه
احتمــاال مــدت زمــان کوتــاه و بلنــد خــواب ،خطــر ابتــا
بــه دیابــت را افزایــش مــی دهــد [ .]9اختــاالت خــواب
بــه طــور فزاینــده ای بــا مقاومــت بــه انســولین ،عــدم
تحمــل گلوکــز و دیابــت نــوع  2در ارتبــاط اســت .در
یــک مطالعــه ،بــرای بررســی اثــر بخــش بخــش شــدن
خــواب شــبانه بــر ســوخت و ســاز گلوکــز ،در طــول دو
شــب ،خــواب  11داوطلــب بــا محــرک هــای مکانیکــی
و شــنوایی مجــزا شــد .نتایــج نشــان داد در طــول ایــن
دو شــب حساســیت بــه انســولین و اثــر بخشــی گلوکــز

کاهــش پیــدا کــرده اســت [ .]10آپنــه انســدادی خــواب،
کــه معمــو ً
ال شــامل خروپــف ســنگین اســت ،در میــان
افــراد دیابتــی ،نســبت بــه افــراد ســالم شــایع تــر اســت.
انســداد راه هوایــی فوقانــی ناشــی از خروپــف یــا آپنــه
خــواب مــی توانــد منجــر بــه عــدم اشــباع اکســیژن و
ســبب افزایــش ســطح کاتکــول آمیــن و کورتیــزول مــی
شــود و در نتیجــه ســبب افزایــش مقاومــت بــه انســولین
گــردد [ .]11چرخــش تغییــر برنامــه کار منجــر بــه مختــل
شــدن ریتــم شــبانه روزی مــی شــود و مــی توانــد بــا
چاقــی و اختــال در تنظیــم گلوکــز در ارتبــاط باشــد .در
یــک مطالعــه میــان زنــان پرســتار نتایــج نشــان داد کــه
یــک دوره طوالنــی از چرخــش تغییــر برنامــه کار شــب
بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع  2در زنــان در
ارتبــاط اســت [ .]12غلظــت اســیدچرب آزاد مــی توانــد
ســبب مقاومــت بــه انســولین شــود و نقــش مرکــزی در
خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای متابولیــک را ایفــا مــی
کنــد .میــزان اســیدهای چــرب آزاد در شــب افزایــش
مــی یابــد .محدودیــت خــواب نســبت بــه خــواب
طبیعــی منجــر بــه افزایــش اســیدچرب آزاد در طــول
ســاعات شــبانه و اوایــل صبــح مــی شــود .حساســیت
بــه انســولین پــس از محدودیــت خــواب کاهــش مــی
یابــد کــه ممکــن اســت تــا حــدی ســبب مقاومــت بــه
انســولین و خطــر ابتــا بــه دیابــت شــود [.]13
دیابــت متعلــق بــه خانــواده بیمــاری هــای رادیــکال
هــای آزاد اســت .ســطح مالتونیــن شــبانه بــه طــور
قابــل توجهــی در گــروه دیابتــی نســبت بــه افــراد
غیردیابتــی پاییــن اســت .مهمتریــن عامــل پیشــرفت
در عــوارض بیمــاری دیابــت ،تنــش اکسایشــی اســت.
وقتــی رادیــکال هــای آزاد بــه مقــدار بیشــتر از آنتــی
اکســیدان هــا تولیــد مــی شــوند ،حالــت تنــش
اکسایشــی (اســترس اکســیداتیو) ایجــاد مــی شــود.
اندامــک درون ســلولی میتوکنــدری ،جایــگاه غالــب
تولیــد رادیــکال هــای آزاد در بیمــاران دیابتــی اســت
(نســبت بــه افــراد غیردیابتــی) .افزایــش قنــد خــون بــا
افزایــش تولیــد رادیکال¬هــای آزاد در اثر اکســیده شــدن
بیــش از حــد قنــد و چربــی همــراه اســت و در نتیجــه
ســبب مهــار آنزیــم ضــروری مســیر تجزیــه گلوکــز
(گلیســرآلدهید -3فســفات دهیدروژنــاز) و تولیــد انــرژی
در ســلول مــی شــود و ســبب افزایــش احتمــال ابتــا
بــه دیابــت نــوع  2مــی شــود .تحقیقــات تجربــی نشــان
مــی دهــد هورمــون مالتونیــن بــا خنثــی کــردن تولیــد
رادی��کال ه��ای آزاد و حفاظــت از ســلول هــای بتــای
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پانکراس ،از توسعه دیابت جلوگیری می کند [.]14
راهکارهایی برای خواب بهتر(بهداشت خواب)
بیخوابــی انعکاســی از زندگــی مــدرن اســت؛ ماننــد
نــور آبــی منعکــس شــده از یــک گوشــی تلفــن همــراه،
یــا ســاعت دیجیتــال رومیــزی ،یــا تلویزیــون میتوانــد
بــا خــواب تداخــل کنــد .پیشــرفت هــای فنــاوری در
جامعــه مــدرن امــروزی و قــرار گرفتــن در معــرض
هــزاران دســتگاه الکترونیــک ماننــد تلویزیــون ،کامپیوتــر،
موبایــل بــر روی عملکــرد و ســامت انســان ،از طریــق
اثــرات مخــرب روی کیفیــت ،کمیــت و زمــان خــواب
تأثیــر منفــی دارد .عوامــل ســبک زندگــی کــه ســبب
فقــر خــواب مــی شــود عبارتنــد از افزایــش وزن،
فعالیــت بدنــی کــم و عــدم ورزش و مصــرف مــوادی
مثــل کافئیــن ،الــکل و نیکوتیــن .تغییــر برنامــه کاری
شــبانه ،مســافرت هــای هوایــی بــه مناطــق دور ()Jet lag
[ .]15بــا رعایــت نــکات زیــر مــی تــوان ســامت بــدن
و کیفیــت عملکــرد آن را در طــول روز حفــظ کــرد (e
و  fو :)g
• تعیین دقیق مقدار خواب مورد نیاز بدن
• تنظیــم برنامــه خــواب و بیــداری منظــم .در ایــن
صــورت ریتــم شــبانه روزی بــدن خواهــد فهمیــد کــه
چــه زمانــی بایــد بــه خــواب بــرود و چــه زمانــی بیــدار
شــود.
• چــرت زدن کوتــاه روزانــه در حــد  20تــا  30دقیقــه
مــی توانــد ســبب کمــک بــه بهبــود خلــق ،هوشــیاری و
عملکــرد شــود .چــرت زدن هــای بیــش از حــد ســبب
مشــکل بــه خــواب رفتــن در شــب مــی شــود.
• عــدم مصــرف مــواد غذایــی مختــل کننده خــواب پیش
از خــواب و مصــرف غذاهــای ســبک .خــوردن غذاهــای
ســنگین و زیــاد پیــش از خــواب از جملــه عوامــل ابتــا
بــه بیخوابــی اســت زیــرا در شــرایطی کــه بــدن و
دســتگاههای درونــی بایــد در حــال اســتراحت باشــند.
• باال بردن کیفیت خواب با ورزش کردن منظم.
• مصــرف کافئیــن و الــکل موجــب مشــکل بــه خــواب
رفتــن مــی شــود .کافئیــن بــا مراحــل عمیــق خــواب
تداخــل میکنــد.
• انــدازه بالــش مــی بایــد اســتاندارد باشــد طــوری کــه
ســر در وضعیتــی خنثــی (نــه باالتــر از بــدن و نــه پاییــن
تــر) قــرار گیــرد .خوابیــدن روی شــکم بدتریــن موقعیــت
را بــرای گــردن و ســتون فقــرات ایجــاد مــی کنــد.

• کــم کــردن نــور؛ تاریکــی منجــر بــه ترشــح هورمــون
مالتونیــن مــی شــود.
• حــذف ســیگار؛ نیکوتیــن نیــز ماننــد کافئیــن یــک
محــرک اســت.
• پوشــیدن شــلوار نخــی و راحــت ،پوشــیدن شــلوار
گــرم و تنــگ مانــع تنفــس و خنــک شــدن پوســت پــا
مــی شــود و مانــع خــواب راحــت مــی شــود •.محــل
خــواب بایــد بــا طبــع افــراد از نظــر حــرارت و بــرودت
ســازگار باشــد .بــرای افــراد جــوان و گــرم مــزاج هــوای
اتــاق خــواب بایــد کمــی خنــک باشــد و بــرای افــراد
مســن یــا ســرد مــزاج دمــای هــوای اتــاق بایــد کمــی
گــرم تــر باشــد.
• نــگاه کــردن بــه ســاعت در طــول شــب ســبب مختــل
شــدن خــواب مــی شــود.
• کاهــش آلودگــی هــای صوتــی اطــراف .آزاد کــردن
فکــر و ذهــن هنــگام خــواب.
طب سنتی در درمان برخی از اختالالت خواب
بــرای داشــتن خوابــی آرام و بــا کیفیــت ،متخصصــان
طــب ســنتی رژیــم هــای غذایــی مناســب و دم کــرده
هــای گیاهــی مؤثــری را از جملــه چــای بابونــه ،گل
گاوزبــان ،ســنبل الطیــب ،بــه لیمــو ،عــرق بیدمشــک،
پیشــنهاد داده انــد ( hو .)i
مطالعــات محققــان دانشــکده پزشــکی هــاروارد نشــان
مــی دهــد کــه عســل ،شــیر ســویا ،پیــاز ،ماهــی،
زردچوبــه و چــای ســبز از خروپــف جلوگیــری مــی
کننــد .جایگزیــن کــردن شــیر گاو بــا شیرســویا یکــی از
مهمتریــن روش هــای کاهــش خروپــف اســت [16و.]17
اســتفاده از شــیر معمولــی بــه دلیــل وجــود الکتــوز،
مــی توانــد در افــرادی کــه از اختــال عــدم تحمــل
الکتــوز رنــج مــی برنــد ،منجــر بــه ایجــاد حساســیت و
تــورم بینــی و بافــت گلــو شــود؛ بــه عــاوه شــیر گاو و
محصــوالت لبنــی تولیــد شــده از آن ،بــا افزایــش مخــاط
در مجــرای تنفســی ،احتمــال خروپــف را افزایــش مــی
دهنــد .شــیر گاو خلــط آور اســت .مطالعــات نشــان مــی
دهــد ترکیــب آب جــوش و بخــار گیاهــان اســتفاده شــده
در چــای ،ســبب کاهــش خلــط و مخــاط مجاری تنفســی
و بینــی مــی شــود .چــای نعنــا یکــی از بهتریــن گزینــه
هــای کاهــش خروپــف اســت .عســل دارای خــواص ضد
باکتــری و ضــد التهابــی اســت کــه منجــر بــه کاهــش
مخــاط در اطــراف حنجــره مــی شــود [18و .]19عســل،
از ایجــاد صــدای خرخــر گلــو و خروپــف جلوگیــری
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 عســل خاصیــت ضــد میکروبــی و ضــد.مــی کنــد
 خــوردن عســل ســبب کاهــش تــورم گلو و.التهــاب دارد
 معجــون حاصــل.در نهایــت کاهــش خروپــف مــی شــود
از مخلــوط چــای ســبز و عســل قبــل از خــواب ســبب
 زردچوبــه از باریــک شــدن.اســتراحت گلــو مــی شــود
مجــاری تنفســی و ایجــاد التهــاب جلوگیــری مــی کنــد
 در نتیجــه بــرای.]20[ و بافــت گلــو را نــرم مــی کنــد
یــک خــواب خــوب شایســته اســت ســبک زندگــی
حالــت، مکان،متعــادل و دانــش کافــی بــرای زمــان
 یکــی از مهــم تریــن.و شــرایط خــواب مهیــا شــود
.شــرایط بــرای ســامت انســان خــواب خــوب اســت
 خــواب در شــب بــا،خــواب بــا اســتراحت فــرق دارد
شــرایط توضیــح داده شــده در ایــن مقالــه تعریــف مــی
.شــود امــا اســتراحت در زمــان هــای گوناگــون اســت
وب سایت های بازدید شده در این مقاله
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[10] Stamatakis, K.A., Punjabi, N.M. (2010), Effects of sleep fragmentah) http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=282509
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درستی یا نادرستی نقش ویتامین  B17در درمان
سرطان
پروانه مقامی ،*1مهران حبیبی رضایی ،2علی اکبر موسوی موحدی

3و4

چکیده
آمیگدالیــن (بــه نامهــای التریــل یــا ویتامیــن  B17شــناخته شــده اســت) یــک ترکیــب ســیانوژینیک
گیاهــی اســت کــه بــه خصــوص در هســته گیاهــان خانــواده گل ســرخیان مثــل زردآلــو ،هلــو و
گیــاس وجــود دارد .براســاس پژوهــش هــا ،آمیگدالیــن دارای خاصیــت ضــد ســرفه  ،ضــد آســم
بــوده و همچنیــن روی سیســتم گوارشــی اثــرات مطلوبــی دارد .اثــرات دارویــی آمیگدالیــن ماننــد
مهــار فیبــروز کلیــوی  ،پیشــگیری از فیبــروز ریــوی ،مقاومــت در برابــر آســیب ناشــی از کاهــش
اکســیژن درریــه ،مهــار یــا تنظیــم سیســتم ایمنــی ،تنظیــم سیســتم ایمنــی ،ضــد تومــور ،ضــد التهــاب
و زخــم معــده گــزارش شــده اســت .بــا اینحــال ،در مــورد اثــرات ایــن مــاده بــه عنــوان یــک
محصــول طبیعــی گــزارش هــای متناقضــی منتشــر شــده اســت .در ســال هــای اخیــر بــا تاکیــد بــر
خــواص ضــد ســرطانی وســمی آمیگدالیــن مطالعــات گســترده ای جهــت بررســی اثــرات دارویــی،
انجــام شــده اســت کــه منجــر بــه پیشــرفت داروهــای ضــد ســرطانی جدیــد و تعییــن مکانیســم ضــد
ســرطانی آن شــده اســت .در ایــن مقالــه بــا مــرور تحقیقــات انجــام شــده درمــورد خــواص درمانــی
آمیگدالیــن ،نظــر هــای موافــق و مخالــف و نیــز نقــش ایــن ترکیــب در پیشــگیری و درمــان ســرطان
ارائــه مــی شــود.

واژگان کلیدی :آمیگدالین ،ویتامین  ،B17ضد سرطان ،هسته سیب ،سیانوژن.

* عهده دار مکاتبات ،تلفن ، 61113381 :پست الکرتونیکی maghami.p@ut.ac.ir
 .1استادیار دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقیقات ،دانشکده علوم پایه ،گروه زیست شناسی
 .2دانشیار دانشکده زیست شناسی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .3استاد مرکز تحقیقا ت بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،ایران
 .4رئیس کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای در دیابت ،دانشگاه تهران ،ایران
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معرفی آمیگدالین
نــام آمیگدالیــن (ویتامیــن  )B17از آميگــداال بــه معنــي
بــادام گرفتــه شــده اســت .ایــن ترکیــب از خانــواده
نیتریلوزایــد هــا مــی باشــد و بــا نــام هــای متفــاوت
ماننــد ویتامیــن  ،B17نیتریلوزیــد ،مندلونیتــرل و التریــل
نامیــده شــده اســت.
آمیگدالیــن یــا مندلونیتریــل -β-جنتوبیوزایــد  ،يــك
گلوكوزيــد ســيانوژنيك بــا منشــا گیاهــی محلــول در آب
اســت کــه از ســه جــز ســاختاری شــامل جنتیوبیــوز (دی
ســاکارید متشــکل از دو واحــد -β-Dگلوکــز بــا نــام
معــادل آمیگدالــوز) ،ســیانید و بنزالدهیــد تشــکیل شــده
اســت .از بیــن دو ایزومــرآن ،صرفــا راســت بــر ()R
آمیگدالیــن طبیعــی بــوده و فعال اســت حال آنکــه ایزومر
 Sآن (نئــو -آمیگدالیــن) ،غیــر فعــال محســوب می شــود.
هیدرولیــز آمیگدالیــن بــه نحــوی اســت کــه دو آنزیــم
آمیگدالیــن هیــدروالز ( )3.2.1.117 ECو پروناســین
هیــدروالز ( )3.2.1.118 ECدر یــک توالــی واکنشــی دو
مرحلــه ای روی آمیگدالیــن عمــل کــرده و بــا حــذف
دو مولکــول گلوکــز ،در نهایــت بــا عملکــرد آنزیــم
مندلونیتریــل لیــاز ( )4.1.2.10 ECموجــب رهایــش
بنزالدهیــد و ســیانید هیــدروژن ( )HCNمــی شــوند.آنزیم
هــای مزبــور بــه مجــرد خــرد شــدن دانــه بــادام نــم دار
رهــا مــی شــوند .برخــی از باکتــری هــای روده انســان
نیــز ممکــن اســت دارای فعالیــت هــای گلیکوزیــدازی
مزبــور باشــند کــه در نتیجــه خــوردن آمیگدالیــن در
غیــاب ایــن آنزیــم هــای گیاهــی نیــز مــی توانــد موجب
رهایــش ســیانید و بــروز مســمومیت ناشــی از آن شــود.
شــکل  1واکنــش هــای منجــر بــه رهایــش ســیانید را
ارائــه نمــوده اســت.
ایــن ترکیــب در بیــش از  800نــوع گیــاه از جملــه هســته
خانــواده گل ســرخیان مثــل زردآلــو  ،هلــو ،گیــاس
وجــود دارد بــه طوریکــه در بــادام تلــخ حــدود( )%5و
در هســته زرد آلــو ( )%8آمیگدالیــن وجود دارد .اســتفاده
از ایــن دانههــا در طــب ســنتی چینــی و طــب مصــر
باســتان و حتــی در میــان قبایــل بومــی امریــکا نیــز رونق
چشــمگیری داشــته و از دیــر بــاز نــزد اقــوام اســكيمو،
هانــزا و آبكاســي بــه عنــوان يكــي از منابــع غذايــي
اصلــي محســوب شــده اســت .قابــل توجــه آنکــه ،در
ايــن قبايــل هيـچگاه مــواردی از ســرطان گــزارش نشــده
اســت [ .]1-2از طــرف دیگــر ،قدیمــی تریــن کاربــرد
شــناخته شــده بــرای آمیگدالیــن مربــوط بــه مصریــان

باســتان اســت کــه از آن اجــرای مجــازات اعــدام
موســوم بــه «مجــازات هلــو» (مــرگ بــا مســمومیت
ســیانید) اســتفاده مــی شــده اســت .ایــن مــاده بــرای
اولیــن بــار در ســال  1830از هســته بــادام تلــخ (Prunus
 )amygdalusجــدا ســازی شــد و ســاختار شــیمیائی آن
در ســال  1923گــزارش شــد .اســتفاده از ایــن مــاده بــه
عنــوان یــک داروی کمکــی در ســرطان از ســال 1837
مطــرح شــد وپزشــکان روســی نیــز از ســال  1845از آن
بــرای درمــان ســرطان از آن اســتفاده کردنــد [ .]3بدیــن
ترتیــب آمیگدالیــن در اواســط قــرن نوزدهــم در آمریــکا
و حتــی روســیه بــه عنــوان داروی غیــر رســمی علیــه
ســرطان شناســائی و مــورد تجویــز قــرار گرفتــه اســت.
ادعــای ســنتز مشــابه آن بــه نــام التریــل بــا ســاختار
مانونیتریــل -β -گلوکورونیــک اســید درســال 1961
توســط ثبــت و بــه عنــوان داروی عمومــی ضــد ســرطان
معرفــی شــد .بعدهــا معلوم شــد کــه امــکان ســنتز التریل
میســر نبــوده و محصــوالت بــه فــروش رســیده بــا ایــن
نــام بــه صــورت غیــر قانونــی عمدتــا حــاوی آمیگدالیــن
بــوده اســت .بــا اینحــال در نهایــت التریــل در ســال
 1977ســاخته شــد .در دهــه هشــتاد میــادی اســتفاده
از آمیگدالیــن و تحــت نــام التریــل در آمریــکا و اروپــا
بــه صــورت گســتره رایــج شــد [ .]4بــا اینحــال التریــل
نــوع نیمــه ســنتزی و ســاده تــر آمیگدالیــن اســت کــه
بطــور معمــول از هیدرولیــز هســته هلــو ســاخته مــی
شــود .از طــرف دیگــر ،بــه آمیگدالیــن و التریــل بــه
غلــط نــام ویتامیــن  B17اطــاق مــی شــود در صورتیکــه
هیچکــدام از آنهــا ویتامیــن نیســتند! اگــر چــه اســتفاده
ازایــن ترکیبــات بــه عنــوان تکمیــل درمــان ســرطان
تبلیــغ و ترویــج شــده اســت بــا ایــن حــال ،بســیاری از
مطالعــات نــه تنهــا بــر بــی اثــر بــودن آنهــا در درمــان
ســرطان داللــت دارنــد بلکــه در دریافــت دهانــی،
بدلیــل مســمومیت ناشــی از ســیانید ســمی یــا کشــنده
محســوب مــی شــود .از اینــرو ،در منابــع پزشــکی از
ترویــج التریــل بــرای درمــان ســرطان بــه عنــوان نمونــه
هــای بــارز حقــه بــازی بــا نیــت درآمــد زائــی در تاریخ
پزشــکی نــام بــرده شــده اســت [ .]5موسســه ملــی
ســرطان آمریــکا اظهــار داشتهاســت کــه التریــل دارای
اثراتــی ماننــد ســردرد ،ســرگیجه ،تهــوع و عــوارض
جــدی ماننــد فشــار خــون پاییــن ،آســیبهای کبــدی و
عصبــی و کمــا و مــرگ اســت کــه دقیقــا مانند عــوارض
مســمویت بــا ســیانید میباشــد .مصــرف دهانــی التریــل
نســبت بــه مصــرف تزریقــی آن عــوارض بیشــتری دارد.
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شکل  .1مراحل تبدیل آمیگدالین و واکنش های های رهایش سیانید.

ســازمان نظــارت بــر دارو و غــذای آمریــکا یــا  FDAســنتز مــاده فعــال ســطحی را در ریــه حیوانــات
تاثیــر مثبــت آمیگدالیــن و الترایــل بــر علیــه ســرطان آزمایشــگاهی مبتــا بــه بیمــاری هــای تنفســی تحریــک
و اصــوال بــر هیــچ بیمــاری دیگــری را تاییــد نکــرده نمــوده و باعــث بهبــود بیمــاری مــی گــردد [.]4
اســت .از طــرف دیگــر ،برخــی از تحقیقــات ،اثــرات
ضــد آســم ،ضــد ســرفه ،ضــد التهــاب ،ترمیــم زخــم )2 ،اثر روی سیستم گوارشی
تنظیــم سیســتم ایمنــی و همچنیــن اثــرات دارویــی مثــل بنزالدئیــد حاصــل از تجزیــه آنزیمــی آمیگدالیــن نقــش
مهــار فیبروزیــس کلیــه (ایجــاد مقاومــت بــه افزایــش مهمــی در مهــار فعالیــت پپســین و اثــر روی هضــم غــذا
اکســیژن کــه باعــث صدمــه بــه کلیــه مــی شــود) بــه دارد .بــر اســاس تحقیقــات ایــن ترکیــب نقــش مهمــی
آن نســبت داده و اثــر بخشــی آنهــا دردرمــان بیمــاری در بهبــود بیمــاری هــای حــاد معــده و آتروفــی معــدی
هــای پوســتی مثــل ناهنجــاری هــای رنگدانــه ای ،جــذام در مــوش هــا دارد .همچنیــن باعــث درمــان زخــم معــده
و ســرطان روده بــزرگ را گــزارش کــرده انــد [ .]4مــی گــردد [.]4
اثرهای دارویی آمیگدالین ()B17
 )3اثر تسکین درد
آزمایــش هــای حیوانــی نشــان داده اســت کــه آمیگدالین
 )1اثر ضد سرفه و ضد آسم
نقــش مهمــی در تســکین درد و از بیــن بــردن التهــاب
بــا خــوردن آمیگدالیــن ایــن ترکیــب به ســیانید ئیــدروژن دارد .مکانیســم عمــل آن مهــار پروســتا گالندیــن هــا و
و بنــز آلدئیــد تجزیــه مــی گــردد .ســیانید ئیــدروژن بــا ســنتز نیتریــت اکســید در کاهــش درد و ضــد التهــاب
کاهــش حــرکات تنفســی باعــث درمــان ســرفه و آســم مــی باشــد [.]4
مــی شــود .تحقیقــات نشــان داده اســت ایــن ترکیــب
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)4تحریــک مــرگ برنامــه ریــزی شــده (آپوپتــوز) در
فیبــرو بالســت کلیــه انســان
آمیگدالیــن بــا افزایــش فعالیــت آنزیــم کالژنــاز نــوع
 1کــه توســط ســلول هــای فیبروبالســت کلیــه انســان
ترشــح مــی شــود ،باعــث مهــار بیــان ژن کالژن نــوع 1
و تکثیــر ســلولی و القــا مــرگ برنامــه ریــزی شــده در
فیبروبالســت هــای کلیــه مــی گــردد [.]6
)5اصالح عملکرد سیستم ایمنی
افزایــش قابــل مالحظــه پلــی هیدرکســی آلکانوئیــت
(تولیــد لنفوســیت هــای خــون محیطــی را افزایــش
مــی دهــد) توســط آمیگدالیــن باعــث افزایــش عملکــرد
سیســتم ایمنــی مــی گــردد .بنابرایــن در درمــان بیمــاری
هــای آرتــرو اســکلروز نقــش مهمــی دارد[.]4

[ .]11امــا کاربــرد و تولیــد امیگدالیــن در مکزیــک قابــل
توجــه مــی باشــد بطوریکــه بــه عنــوان درمــان جانبــی
ویــا همــراه بــا ســایر روش هــای درمانــی ســرطان مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد [ .]12نتایــج تحقیقــات زیــادی
خاصیــت ضــد ســرطانی امیگدالیــن و ســایر ترکیبــات
قنــدی ســیانوژنیک را بــه عنــوان دارو هایــی با تــوان ضد
ســرطانی گــزارش نمــوده انــد [ .]13در ســال هــای اخیــر
مکانیســم هــای ضــد ســرطانی آمیگدالین طی آزمایشــات
متعــددی مشــخص گردیــده اســت .خاصیــت القــا مــرگ
برنامــه ریــزی شــده (آپوپتوز) در ســلول ســرطانی HELA
توســط آمیگدالیــن [ ]14و اثــر مهــاری آمیگدالیــن روی
رشــد ســلول هــای ســرطانی روده بــا مکانیســم مهــار
بیــان ژن چرخــه ســلولی تعییــن کــرده اند.القــا مــرگ
ســلولی (آپوپتــوز) در ســلول هــای ســرطانی پروســتات
از طریــق تنظیــم بیــان ژن هــای مربــوط بــه آپوپتــوز
را اثبــات نمــوده اســت [ .]15اثــر مهــاری آمیگدالیــن
روی رشــد ســلول هــای ســرطانی وابســته بــه غلظــت
ایــن ترکیــب مشــخص شــده اســت بطوریکــه بــا
افزایــش غلظــت آمیگدالیــن در محیــط کشــت  ،مهــار
رشــد ســریعتر اتفــاق مــی افتــد [ .]16بــه عنــوان جمــع
بنــدی نهائــی در مــورد اثــرات ضــد ســرطانی ادعــا
شــده بــرای آمیگدالیــن ،بــا وجــود اثــرات آمیگدالیــن
در مهــار رشــد ســلول هــای ســرطانی والقــا مــرگ
ســلولی ،بــا اینحــال ،تاکنــون مکانیســم دقیــق عملکــرد
آن مشــخص نشــده اســت .آزمایشــات بالینــی و بســیاری
از تحقیقــات گذشــته نشــان مــی دهــد بــادام تلــخ اثــر
ضــد ســرطانی پایــداری نــدارد ضمــن اینکــه مصــرف
دز بــاالی آن باعــث عالئــم بالینــی مثــل ســردرد و
واکنــش هــای سیســتم معــدی -روده ای مــی گــردد [.]17

 )6اثرات ضد سرطانی آمیگدالین
در چهــل ســال اخیــر آمیگدالیــن .یکــی از شــایعترین
داروهــا در درمــان غــده هــای ســرطانی بــوده اســت .
تجزیــه و تحلیــل هــای مرکــز ســرطان آمریــکا نشــان داد
کــه شــکل هــای وریــدی و خوراکــی آمیگدالیــن توســط
مرکــز اســتاندارد تولیــد دارو تاییــد نشــده اســت[.]7
برخــاف عــدم تاییــد آمیگدالیــن توســط مراجــع
داروئــی رســمی ،بســیاری از آمریکایــی هــا از زمــان
هــای گذشــته از ایــن ترکیــب کــه در مکزیــک تولیــد
مــی گــردد اســتفاده مــی کننــد .طــی تحقیقــی کــه مرکــز
ســرطان آمریــکا روی  22بیمــار ســرطانی انجــام داد،
نشــان داده شــد کــه از  22نفــر تنهــا  6نفــر بــه درمــان با
الترایــل اثــر مثبــت نشــان دادنــد کــه ایــن نتیجــه نمــی
توانــد خاصیــت ضــد ســرطانی ایــن ترکیــب را ثابــت
کنــد [ .]8اداره غــذا و دارو آمریــکا ( )FDAمحصــوالت
آمیگدالیــن (التریــل) را در ســال  1979یــک ترکیــب  )7اثرات آمیگدالین در دیابت
ســمی معرفــی کــرده و اعــان کــرد کــه ایــن مــاده دیابــت از شــایع تریــن بیمــاری هــای غــدد درون
بشــکل دارو قابــل اســتفاده نبــوده و جــزء داروهــای ریــز محســوب مــی شــود کــه عمدتــا بــا روش هــاي
غیــر مجــاز اســت[ .]9در ســال  1980کاربــرد امیگدالیــن شــیمیایی درمــان مــی گــردد .البتــه درمــان ســنتی
بــرای درمــان بیمــاران مبتــا بــه ســرطان پیشــرفته بــه دیابــت بــا اســتفاده از برخــی گیاهــان و یــا عصــاره
کار گرفتــه شــد.اما مجــددا نتایــج تحقیــق مرکــز ســرطان هــاي گیاهــی در سراســر جهــان نیزشــناخته شــده اســت
امریــکا در مــورد اثــر ایــن ترکیــب در درمــان ســرطان ادعــا شــده اســت کــه آمیگدالیــن فعالیــت آنزیــم هــای
ثابــت کــرد کــه امیگدالیــن نقــش ضــد ســرطانی نــدارد لوزالمعــده را تســریع مــی کنــد لــذا ایــن موضــوع مــی
در ســال  1987واردات امیگدالیــن بــه آمریــکا متوقــف توانــد ســاخت و رهایــش انســولین را افزایــش داده و
شــد [ .]10در انگلیــس هــم دارو هایــی کــه تولیــد ایــن هورمــون هــم از شکســته شــدن گلیکــوژن در کبــد
ســیانید مــی کننــد بــه عنــوان دارو هــای کــه فقــط و در نتیجهــ افزای��ش آن در خ�وـن جلوگی��ری کــرده
تحــت نظــر پزشــک قابــل اســتفاده اســت ،معرفــی شــد و از ســوی دیگــر ورود گلوکــز بــه درون بســیاری از
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درستی یا نادرستی نقش ویتامین B17
ســلول هــا را نیــز تســهیل مــی کنــد .تیمــار مــوش
صحرایــی دیابتــی بــا آمیگدالیــن و عصــاره بــادام کوهــی
باعــث کاهــش معنــی دار گلوکــز ســرم در زمــان هــای
4و  8ســاعت بعــد از آخریــن تیمــار گردیــده اســت کــه
در نتیجــه بیــان شــده اســت ،آمیگدالیــن توانایــی کاهــش
قندخــون موش هــاي صحرایــی دیابتــی را دارد [.]18-19

حــدود  3میلــی گــرم آمیگدالیــن موجــود مــی باشــد
کــه ایــن میــزان نســبت بــه دز ســمی بســیار ناچیــز
مــی باشــد خــوردن یــک ســیب در روز مــی توانــد
بــرای ســامت انســان مفیــد باشــد [ .]21امیــد اســت
بــا شــناخت بیشــتر از گیاهــان و میــوه و هســته هــای
آنهــا و شــناخت ترکیبــات ملکولــی آنهــا الگــو هــای
مناســبی بــرای طراحــی دارو هــای طبیعی گشــوده شــود.

سمیت آمیگدالین
آزمایــش هــای مربــوط بــه ســمیت امیگدالیــن نشــان مراجع
میدهــد اســتفاده ایــن ترکیــب بــه شــکل خوراکــی
اثــرات ســمی بیشــتری نســبت بــه تزریــق وریــدی [1] Corson, T. Crews, C.) 2007 (Molecular understanding and mod-
آن دارد .مقــدار کشــنده امیگدالیــن از طریــق خــوردن ern application of traditional medicines, Triumphs and trials Cell,
Vol. 130, PP. 769-774.
( 880 )mg/kgوزن بــدن مــی باشــد درحالیکــه مقــدار
کشــنده از راه تزریــق وریــدی  25000 mg/kgمــی باشــد[2] Krebs, E. (1970) The Nitrilosides (Vitamin B-17)-Their Na- .
ture,Occurence and Metabolic Significance (Antineoplastic Vitamin
تحقیقــات نشــان داده کــه علــت ایــن امــر هیدرولیــز
B-17). Journal of Applied Nutrition, Vol. 22, No. 3 and 4.
آمیگدالیــن توســط میکــروب هــای روده اســت  .پــس
[3] Mirmiranpour, H. Khaghani, S. Zandieh, A. Khalilzadeh, O.
از مصــرف خوراکــی آن میکــروب هــای روده باعــث Gerayesh-Nejad, S. Morteza, A. (2012) Amygdalin inhibits angio-
هیدرولیــز آمیگدالیــن بــه ســیانید ئیــدروژن مــی گــرددgenesis in the cultured endothelial cells of diabetic rats. Indian J .
بــا مهــار رشــد میکروب هــا در مــوش هــا مقــدار mg/kg
Pathol Microbiol, Vol. 55, PP. 211-4
 300وزن بــدن در مــوش هــا ایجــاد مــرگ نکــرده اســت [4] Zuoqing, S. Xiaohong, X. (2014) Advanced research on antitu-
در حالیکــه در مــوش هــای بــدون مهــار رشــد میکروبــی mor effects of amygdalin, Journal of Cancer Research and Therapeu-
tics,Vol.10 ,Special Issue 1. PP. c3-c7.
میــزان مــرگ و میــر  %60گــزارش شــده اســت [.]20
در انســان میــزان  4گــرم در روز بمــدت  15روز ســمیت [5] Nightingale SL (1984). «Laetrile: the regulatory challenge of an
unproven remedy». Public Health Rep 99 (4): 333–8.
شــدیدی ایجــاد کــرده اســت بنابرایــن پاســخ ســمی
توســط سیســتم گوارشــی در همــه موجــودات شــایع )[6] Chang, H. Shin, M. Yang, H. Lee, J. Kim, Y. Lee, M. et al. (2006
Amygdalin induces apoptosis through regulation of Bax and Bcl exاســت .پاســخ هــای ســمی سیســتم گوارشــی در عــدم
pressions in human DU145 and LNCaP prostate cancer cells, Biol
حضــور آمیگدالیــن از بیــن میــرود و میــزان دز 0.6-1
Pharm Bull,Vol. 29, PP. 1597-602.
گــرم در روز بصــورت خوراکــی ســمیت نــدارد [.]4
[7] Ellison, N. Byar, D. Newell, G. (1978) Special report on Laetrile:
نتیجه گیری
در زمینــه اثــرات ضــد ســرطانی آمیگدالیــن (کــه بــه
غلــط ویتامیــن  B17نیــز نامیــده مــی شــود) انجــام
شــده اســت بــا اینحــال علیرغــم ادعــا هــای مرتبــط
بــا اثــرات درمانــی ویتامیــن آن بــر علیــه ســرطان،
دیابــت ،آرترواســکلروز ،جــذام و ســایر بیمــاری هــا
تاکنــون اثــرات درمانــی آن توســط مراجــع علمــی و
بهداشــتی معتبــر تائیــد نشــده اســت.با توجــه بــه اینکــه
میــزان کــم (حــدود  0.6-1گــرم در روز) آمیگدالیــن
اثــرات ســمی نــدارد [ ]4لــذا مصــرف طبیعــی آن از
طریــق اســتفاده گیاهــان خانــواده گل ســرخیان مثــل
زردآلــو ،هلــو ،گیــاس در حــد مجــاز بــا مانــع اســت.
از آنجــا کــه در هــر یــک گــرم دانــه هــای ســیب

The NCI Laetrile Review. Results of the National Cancer Institute’s
retrospective Laetrile analysis. N Engl J Med, Vol. 299, PP. 549-52
)[8] Milazzo, S. Ernst, E. Lejeune, S. Boehm, K. Horneber, M. (2011
;Laetrile treatment for cancer, Cochrane Database Syst Rev, Nov 9
(11).
[9] Davignon, J. Trissel ,L. Kleinman, L.( 1978) Pharmaceutical assessment of amygdalin (Laetrile) products. Cancer Treat Rep, Vol.
62, PP. 99-104.
[10] Curran W. (1980) Law-medicine notes. Laetrile for the terminally ill: Supreme Court stops the nonsense. N Engl J Med, Vol. 302,
PP. 619-21.
[11] Bolarinwa, I. Orfila, C. Morgan, M. ( 2014) Amygdalin content
of seeds, kernels and food products commercially-available in the
UK. Food Chem, Vol. 152, PP. 133-9.
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[17] Shils, M. Hermann, M. (1982)Unproved dietary claims in the
treatment of patients with cancer. Bull N Y Acad Med, Vol, 53, PP.
323,40 .
[18] Bailey, C. Day, C. (1989)Traditional plant medicines as treatments for diabetes. Diabetes Care, Vol. 12, PP. 553-8.
. م، کریــم فــر. ح، جهانــی هاشــمی.س، ثابــت. م، صوفــی آبــادی.ن، ] غیبــی19[
) اثــر عصــاره ریشــه بــادام کوهــی بــر قندخــون در مــوش هــاي صحرایــی1393(
 دوره، مجلــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام،ســامل و دیابتــی
32-38 ، شــاره دوم،بیســت دوم
[20] Carter, J. McLafferty, M.(1980) Goldman P. Role of the gastrointestinal microflora in amygdalin (laetrile) induced cyanide toxicity. Biochem Pharmacol, Vol.29,PP.301-4
 علــی اکربموســوی موحــدی « درمــان بــا ســیب» نرشيــه،] پرویــن مقامــی21[
.1394  ســال62-66 صفحــات، 1 شــاره،5 مجلــد،نشــا علــم

[12] Questionable cancer practices in Tijuana and other Mexican
border clinics. (1991) CA Cancer J Clin, Vol. 41, PP. 310-9.
[13] Syrigos, K.Rowlinson-Busza, G. Epenetos A. (1998) In vitro
cytotoxicity following specific activation of amygdalin by beta-glucosidase conjugated to a bladder cancer-associated monoclonal antibody. Int J Cancer, Vol. 78, PP. 712-9.
[14] Kwon, H.Hong ,S. Hahn, D. Kim. J. (2003) Apoptosis induction
of Persicae Semen extract in human promyelocytic leukemia (HL60) cells. Arch Pharm Res,Vol. 26. PP. 157-61.
[15] Milazzo, S. Lejeune, S. Ernst, E. (2007) Laetrile for cancer: A
systematic review of the clinical evidence. Supportive Care Cancer,
Vol.15,PP.583-95.
[16] Chen, Y.Ma, J. Wang, F. Hu, J. Cui ,A. Wei, C. (2013) Amygdalin induces apoptosis in human cervical cancer cell line HeLa cells.
Immunopharmacol Immunotoxicol, Vol. 35, PP. 43-51.
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پیش بینی زلزله

پیشبینی زلزله در ایران
مهدی زارع*

چکیده
مطالعــات پیشبینــی زلزلــه بــا روشهــای علمــی مختلفــی نظیــر روشهــای آمــاری و پیشنشــانگرهای
زلزلــه و بــا اهــداف خاصــی بــه ویــژه بــرای کاهــش ریســک زمینلــرزه در  40ســال اخیــر در دنیــا
دنبــال میشــود .ایــن تحقیقــات بهعنــوان فعالیتــی پژوهشــی در ایــران نیــز بــر اســاس برنامــهای
درازمــدت و پیوســته در محــدوده فــات ایــران و براســاس اطالعــات و دانــش معتبــر دنبــال شــده
و در ایــن مطالعــات تــاش میشــود تــا در مــورد احتمــال رخــداد یــک زلزلــه احتمالــی پیــش از
وقــوع آن ،یافتههــای علمــی توســعه یابــد .دو راهبــرد عمومــی در ایــن زمینــه وجــود دارد :یکــی
فعالیتهــای پیشبینــی احتمالــی (یــا پیشیابــی) و دیگــری پیشبینــی زلزلــه بــر پایــه مطالعــه
پیشنشــانگرها .در ایــن مقالــه تــاش میشــود تــا تصویــری کلــی از ایــن نــوع مطالعــات ارایــه
شــود .بدیــن منظــور ،ابتــدا روشهــای متعــدد توســعه یافتــه جهــت پیشبینــی زلزلــه شــرح داده
شــده و در ادامــه ،چالشهــای پیــشروی مســاله پیشبینــی زلزلــه در ایــران ،توســعه برنامههــا و
همچنیــن حوزههــای تخصصــی آن توضیــح داده میشــود .در پایــان نیــز بــه اندازهگیــری تغییــرات
هیدروژئوشــیمیایی بهعنــوان یــک نمونــه پیشنشــانگر زلزلــه اشــاره کوتاهــی خواهــد شــد.
واژگان کلیدی :پیشبینی ،زمینلرزه ،پیشیابی ،پیشنشانگر ،ایران.

* پژوهشــگاه بینالمللــی زلزلهشناســی و مهندســی زلزلــه و عضــو وابســته شــاخه زمینشناســی گــروه علــوم
پایــه فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســامی ایــران .تلفــن ،)+9821( 22830830 :نمابــر ،)+9821( 22289455 :پســت
الکترونیکــیmzare@iiees.ac.ir :
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زمینلرزههــا ،نبــود لــرزهای در گرههــای لرزهخیــز،
الگوهــای لــرزهای اخطاردهنــده و بیهنجــار،
رخــداد پیشلرزههــا ،تغییــر نــرخ لرزهخیــزی
و پارامتــر ( b-valueماننــد [ ،)]1تغییــرات نســبت
ســرعت انتشــار مــوج فشــاری بــه مــوج برشــی (VP/
 ،)VSتغییــرات ناهمســانگردی ســرعت امــواج لــرزهای
(ماننــد [ ]4[ ،]3[ ،]2و [ ،)]5مهاجــرت کهلرزههــا،
انتقــال تنشهــای لــرزهای ،ناهنجــاری دمهــای
مــوج برشــی و طیــف افــت تنــش زمینلرزههــای
کوچــک و  ...را مــورد مطالعــه و تحقیــق قــرار داد.
• از روشهــای آمــاری پیشــرفته در جهــت مطالعــه
توزیــع زلزلــه هــا و نــرخ لــرزه خیــزی مناطــق ایــران
اســتفاده میگــردد.
• بــا ایجــاد همــکاری بــا ســازمانهای دولتــی
تولیدکننــده اطالعــات مکانــی و مــکان مرجــع ()GIS
ماننــد ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ،ســازمان زمیــن
شناســی ،ســازمان ثبــت اســناد و امالک کشــور ،ســازمان
فضایــی ایــران و مرکــز آمــار ایــران ،از داده هــای آنهــا
در ایجــاد بانــک اطالعــات و مطالعــه پیشنشــانگرها
اســتفاده میگــردد.
• مطالعــات نظــری ماننــد دینامیــک غیرخطــی لیتوســفر
و ارتبــاط بــا آن بــا پیــش بینــی زلزلــه ،بــه مطالعــات
پیشبینــی زلزلــه در ایجــاد یــک پایــه قــوی تئــوری
بســیار کمــک خواهــد کــرد.
• از اطالعــات تنــوع زیســتی انجــام شــده در ایــران نیــز
اســتفاده میشــود.

یکــی از قدیمیتریــن فعالیتهــای انســان در تمدنهــای
باســتانی (ماننــد چیــن) پیشبینــی زلزلــه بــوده اســت.
در چیــن باســتان ،بــرای هــر مســاله طبیعــی بــه دنبــال
راهحــل بودهانــد و بــرای زلزلــه نیــز بــه پیشبینــی آن
و اطــاع از وقــوع زلزلــه قبــل از رخــداد آن بــه عنــوان
راهحــل نــگاه میکردنــد .امــروزه امــا ،پیشبینــی زلزلــه
بــا ماموریــت خاصــی بــه ویــژه در  40ســال اخیــر در
دنیــا دنبــال میشــود .در ایــران نیــز ،هماهنــگ بــا ایــن
نــگاه بینالمللــی بــه پیشبینــی زلزلــه بــا توجــه بــه
اولویتهــا زیــر پرداختــه میشــود:
• لــزوم و اهمیــت پیشبینــی زلزلــه بهعنــوان یکــی از
روشهــای کاهــش ریســک زلزلــه در ایــران
• مطالعــه و دســتیابی بــه پیشنشــانگرهایی کــه پیــش
از وقــوع برخــی از زلزلههــا قابــل رصــد و ســنجش
هســتند.
• پیشبینــی زلزلههــای شــدید (بــا بــزرگای گشــتاوری
 6یــا بیشتــر) کــه کمــک مهمــی بــه کاهــش تلفــات و
خســارات خواهــد کــرد.
• پیشبینــی زلزلــه برپایــه تشــکیل یــک شــبکه علمــی
از دانشــمندان ایرانــی و خارجــی کــه تمایــل بــه فعالیــت
و همــکاری در ایــن زمینــه را دارنــد.
• براســاس تجربیــات ملــی و بینالمللــی ،امــکان
ایجــاد مرکــزی فعــال در ســطح بینالمللــی بــرای ایــن
موضــوع در کشــور وجــود دارد.
• ســاماندهی ،تجمیــع و ایجــاد زیرســاخت اطالعاتــی
از دادههــای موجــود ،بــر پایــه یــک تــاش ســازمان چالشها
یافتــه بــه صــورت یــک پایــگاه داده دقیــق ،صحیــح،
بــه هنــگام ،مــکان مرجــع و قابلاســتفاده و دسترســی و مهمتریــن عوامــل بــه عنــوان مانــع در راه پیشبینــی
زلزلــه در ایــران ،مشــکالت ســازماندهی و تصمیمگیــری
دارای قابلیــت بــه اشــتراک گــذاری.
• توانائــی رصــد ،تحلیــل و پیشبینــی بیــن مراکــز علمــی ،عــدم ارتباطــات موثــر بیــن مراکــز
زمینلرزههــایدارای پیشنشــانگرهای قابــل ثبــت .مســئول کــه در زمینــه پیــش بینــی زمیــن لــرزه فعالیــت
دارنــد و همچنیــن اختصــاص نیافتــن بهینــه و بهموقــع
بودجــه در ایــن زمینــه اســت.
روشها
قابــل ذکــر اســت کــه مهمتریــن فعالیتهــای علمــی در
تاکنــون پژوهشهــا و مطالعــات متعــددی درمــورد زمینــه پیشبینــی زلزلــه در کشــورهای ایــاالت متحــده و
روشهــای پیشبینــی زلزلــه انجــام شــده اســت کــه از روســیه در قالــب ســاختارهای مدیریتی آن کشــورها بوده
میــان آنهــا بــه مــوارد مهــم زیــر میتــوان اشــاره کــرد :و بــه نحــوی انجــام میشــود کــه امــکان الگوبــرداری
• از آنجــا کــه داده هــای لــرزه ای بــا حجــم و کیفیــت مســتقیم از آنهــا بــرای ایــران بســیار مشــکل و پیچیــده
خوبــی در دســترس مــی باشــد ،مــی تــوان پیــش مینمایــد .بهعنــوان مثــال ،در آمریــکا ســازمان زمیــن
نشــانگرهای لــرزه¬ای ماننــد :تغییــر احتمــال رخــداد شناســی آمریکا ( ،)USGSمســئول ارائه نظرات کارشناســی
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در ارتبــاط بــا پیــش بینــی زلزله بــرای دولت آمریکاســت
کــه نتایــج مطالعــات و فعالیتهــای علمــی مراکــز
مختلفــی ماننــد برنامــه ملــی کاهــش خطــرات زلزلــه
در آمریــکا ( ،)NEHRPآژانــس مدیریــت بحــران فــدرال
( ،)FEMAمؤسســه ملــی اســتانداردها و فنــاوری ( )NISTو
بنیــاد ملــی علــوم ( )NSFرا ســازماندهی مــی کنــد .در
کشــور روســیه نیــز ،شــورای عالــی پیــش بینــی زلزلــه
متشــکل از دانشــمندان برجســته آکادمــی علــوم روســیه
و متخصصــان وزارتخانههــای مختلــف ماننــد وزارت
شــرایط اضطــراری روســیه و ادارات قــوه قضائیــه اســت.
در ایــران ،مهمتریــن ســازمانهایی کــه حداقــل بــه
صــورت بخشــی در زمینــه پیشبینــی زلزلــه در کشــور
فعــال هســتند ،شــامل پژوهشــکده ســوانح طبیعــی،
ســازمان زمیــن شناســی کشــور ،مرکــز ملــی پیــش
بینــی زلزلــه ،ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران
شــهر تهران،موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران ،برخــی
از دانشــگاهها ،مرکــز مطالعــات پیــش نشــانگرهای
زلزلــه و برخــی از پژوهشــکده هــا میباشــند .بنابرایــن
گرچــه در ایــران نیــز ســازمانهای متعــددی در امــر
پیشبینــی زلزلــه فعالیــت دارنــد امــا مســاله مهــم آن
اســت کــه ایــن فعالیتهــا بهصــورت یکپارچــه،
مرتب��ط ،م��داوم و س��ازماندهی نمیباشــد .دالیــل
عــدم وجــود همــکاری تیمــی و بیــن ســازمانی در
ایــران را میتــوان بهصــورت زیــر خالصــه کــرد:
 -1همســان بــودن تقریبــی تشــکیالتی تمــام ســازمانهای
فو ق
 -2مأموریتها و عالقمندی های مشابه و موازی
 -3عــدم شــفافیت مرزهــای عملکــرد و وظایــف
ســا ز ما نها
 -4عــدم نظــارت جامــع نگــر بــه تشــکیل مراکــز و
ســازمانهای نوپــا
 -5عــدم اطالعرســانی ســازمانهای ذیربــط از
فعالیتهــای یکدیگــر کــه بــه مــوازی کاری و صــرف
بودجــه مضاعــف جهــت انجــام امــور مشــابه منجــر
میگــردد.
 -6عدم تخصیص به موقع بودجه
قابــل ذکــر اســت کــه خســارت ناشــی از عــدم وجــود
همــکاری تیمــی و بیــن ســازمانی در کشــور بهصــورت
زیــر بــروز مینمایــد:

 -1ســردرگمی مســؤوالن بــرای اخــذ نظــر کارشناســی
قاطــع و ایجــاد بحرانهــای اجتماعــی و مالــی ناشــی از
انتشــار اخبــار علمــی
 -2دخالــت مســتقیم برخــی ســازمانهای اجرایــی در
امــور تخصصــی و پژوهشــی
 -3اتــاف بودجــه و اجــرای نامناســب پــروژه بــه علــت
عــدم وجــود توانمنــدی و بودجــه کافــی
 -4عــدم اســتفاده از همکاریهــای بیــن المللــی و
نامناســب جلــوه دادن چهــره تحقیقاتــی و علمــی کشــور
 -5بهــره دهــی یــک طرفــه بــه طرفهــای خارجــی در
همکاریهــای بیــن المللــی
 -6عــدم اســتفاده از تجربیــات ســایرین و تکــرار
خطاهــای مشــابه
 -7موازی کاری و تکرار بی فایده تحقیقات
 -8ایجــاد مشــکالت شــخصی و فــردی میــان متخصصــان و
صاحبنظــران
تدوین و توسعه برنامههای پیشبینی زلزله در ایران
بــه مــوارد زیــر میتــوان بــه عنــوان برنامــه پیشبینــی
زلزلــه در ایــران اشــاره کــرد:
 -1ساماندهی فعالیتهای شبکهای پیشبینی زلزله
براســاس طــرح شفافســازی مســأله پیــش بینــی
زلزلــه و کارهــای انجــام شــده و آنچــه کــه در حــال
حاضــر انجــام مــی شــود و همچنیــن موضوعاتــی کــه
بــه نظــر مــی رســد در حــد توانایــی موجــود در کشــور
باشــد ،تشــکیل یــک شــبکه علمــی بــرای پیــش بینــی
زلزلــه ضــروری اســت .پژوهــش و توســعه نظــری و
آکادمیــک در زمینــه پیــش بینــی زلزلــه در ایــن شــبکه
علمــی بــرای تعریــف مســأله پیــش بینــی زلزلــه در
ایــران و تــاش بــرای حــل مرحلــه ای مســأله ،فــوق
العــاده ویــژه و مهــم میباشــد .از ســوی دیگــر ،بــا
ادام��ه ای�نـ رونــد م��ی ت��وان در زمینه ن�وـآوری در ســطح
بیــنالمللــی هــم امیــدوار بــود ،و تــاش کــرد کــه برای
مســأله ای کــه هنــوز در ســطح بیــن المللــی راه حــل
قطعــی بــرای آن یافتــه نشــده ،بــا ارائــه راهحلهــای
منطقــی و مرحلــه ای بــرای پیــش بینــی زلزلــه هــای
بــا پیــش نشــانگرهای قابــل ثبــت ،نســبت بــه کاهــش
تلفــات زلزلــه در ایــران و امــکان صــدور خدمــات فنــی
و مهندســی مربوطــه در ســطح بینالمللــی اقــدام شــود.
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میــزان عالقــه یــک ســازمان بــه ورود بــه بحــث موردنظر
 -2تبییــن پیــش بینــی زلزلــه در ســطح کالن و تعریــف صــورت گیــرد .ایجــاد مجمــع راهبــردی و تصمیــم
گیــر متشــکل از تمــام مراکــز و ســازمانهای مرتبــط،
مســأله پیــش بینــی زلزلــه در ایــران:
بــا توجــه بــه اهمیــت پیــش بینــی رخــداد زلزلــه هــای نیازمنــد عــزم ســازمانها و همــکاری تمــام ســازمانها
شــدید تــا بــزرگ و بــا درنظــر گرفتــن اینکــه در ایــران ،و امــکان جــذب بودجــه توســط آنهــا خواهــد بــود.
زلزلــه هــا در عمــق کــم در پوســته قــاره ای رخ مــی
دهنــد ،مســاله پیــش بینــی بــرای زلزلههــای بــا بــزرگای حوزههای تخصصی:
 6تــا حــدود  8و در ژرفــای حــدود  8تــا حــدود 25
کیلومتــر مدنظــر اســت .ایــن موضــوع بایــد براســاس هــم اکنــون تــاش میشــود تــا فعالیتهــای علمــی در
پژوهشهــای پایــه و بنیــادی در زمینههــای گوناگــون زمینــه پیشبینــی زلزلــه در حوزههــای تخصصــی ذیــل
ایــن موضــوع بــه تدریــج تبییــن شــده و توســعه یابــد .ســاماندهی شود:
 -3اســتفاده از روشهــای ریاضــی بــرای تشــخیص
الگــو و تعییــن خوشــههای آتــی رخــداد احتمالــی
زمینلــرزه جهــت پیشبینــی زلزلــه بایســتی از
روشهــای ریاضــی بــرای تشــخیص الگــو و تعییــن
خوشــههای آتــی رخــداد احتمالــی زمینلــرزه ماننــد
شــبیه ســازی کاتالــوگ لرزهخیــزی ،روش ژئوماتیکــس
و آنومالــی (ناهنجــاری) هــای مشــاهده شــده در ایــران
پیــش از رخــداد زلزلههــای گذشــته و یافتــن روندهــای
فعــال گســیختگی هــا (خطــواره هــای ژئومغناطیــس)
کــه نمایانگــر مــکان رخــداد زلزلههــای بعــدی هســتند،
اســتفاده گــردد.
 -4بــرآورد مکانهــا و زمانهــای پــر بحــران بــرای
رخــداد یــک زلزلــه
بــه عنــوان شــروع بــرای مطالعــات فیزیــک نظــری در
مــورد پیــش بینــی زلزلــه ،چنیــن برنامــهای ضــروری
اســت .کاربــرد ریاضیات غیرخطــی و روشهــای فراکتال
بــرای پیــش بینــی زلزلــه بــرای توســعه مکانهــا و
زمانهــای بحرانــی رخــداد زلزلــه و همچنیــن بــرآورد
عــدم قطعیــت در مــکان ،زمــان و شــدت زمینلرزههــا
بایــد بهطــور خــاص مــد نظــر قــرار گیــرد.
 -5ایجــاد یــک شــورا یــا کمیتــه ارزیابــی پیشبینــی بــا
مســئولیت و حجیــت تــام
ســاماندهی مطالعــات ،همکاریهــای بینســازمانی
و بیــن المللــی بــرای بررســی امــکان ایجــاد یــک
ســازمان کــه تمامــی ســازمانها و مراکــز فعلــی تحــت
مدیریــت واحــد قــرار گیرنــد در دســتور ایــن برنامــه
اســت .برقــراری توافقهــای دو بــه دو ســازمانها
بــرای مرزبنــدی مأموریتهــا بایــد بــر اســاس بودجــه و

الــف :ســاماندهی داده هــای پیــش نشــانگری زلزلــه و
تهیــه بانــک پیشنشــانگرهای زلزلــه در ایــران:
در ایــن زمینــه ،کاتالوگهــای لــرزهای و شــکل
مــوج زمیــن لــرزه هــای ثبــت شــده در ایــران و
پیشنشــانگرهای غیرلــرزهای زلزلــه ســامان مییابــد
تــا بــا کاربــرد روشهــای آمــاری و یافتــن روابــط
تحلیلــی و تجربــی و براســاس ضرایــب قابــل محاســبه
از لــرزه خیــزی و همچنیــن الگوهــای قابــل تشــخیص
از شــکل مــوج زلزلــه هــا ،اســتفاده از اطالعــات ایــن
بانــک ممکــن شــده و عملیاتــی گــردد .ایــن حــوزه
تخصصــی ،شــامل مراحــل زیــر میباشــد:
• تعریــف خصوصیــات یــک پیــش بینــی موفــق و علمــی
زلزلــه و معرفــی پیــش نشــانگرهای لــرزه ای بــه عنــوان
کارآمدتریــن پیش-نشــانگر ایــران بــا توجــه بــه پایــگاه
هــای داده در ایــران.
• بحــث در مــورد محدودیتهــای روشهــای آمــاری
کــه نیازمنــد بــه حــل یــک تابــع ســه مجهولــی بــا
متغیرهــای مــکان ،زمــان و بــزرگا اســت و عــدم امــکان
بکارگیــری معــادالت دیفرانســیلی در زمینــه پیــش بینــی
زمیــن لــرزه.
• بــا توجــه بــه محدودیتهــای فــوق ،پیشــنهاد اعمــال
یــک شــبکه عصبــی بــر کاتالــوگ لــرزه ای بــا حجــم
بــاالی زمیــن لــرزه.
• اســتفاده از روشهــای پیــش بینــی و دادهکاوی و دســته
بنــدی راهبــرد هــای فــوق در ردههــای شــاخه ای
• توجــه بــه اصــول انتخــاب راهبــردی مناســب براســاس
داده هــای موجــود و روشهایــی کــه واجــد آن راهبــرد
باشــند.
• دســته بنــدی راهبــرد هــای پیشبینــی بــه روشهــای
آمــاری و قضاوتــی
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• پیشــنهاد اســتفاده از روشهــای علمــی و قضاوتــی
بــر اســاس ســامانه هــای تخصــص محــور بــرای ســری
هــای پیوســته بــا داده هــای واقعــی.
ب :توسعه مطالعه بر روی پیش نشانگرهای زیستی:
از پایــش رفتــار موجــودات زنــده میتــوان بــرای
پیشبینــی زلزلــه بهــره گرفــت .مــروری بــر پیــش
نشــانگرهای زیســتی براســاس رفتــار میکروارگانیســم
هــا نشــان از امــکان پیــش بینــی زلزلــه بــه کمــک ایــن
نــوع شــواهد زیســتی دارد .یعنــی آنچــه کــه در رفتــار
برخــی جانــداران بــه هنــگام یــا پیــش از وقــوع زلزلــه
هــا یافــت میشــود و نشــانگر آن اســت کــه میتــوان
پژوهشهــای مهمــی را در ایــن زمینــه ســاماندهی نمــود.
در ایــن خصــوص بایســتی بــه مــوارد زیــر توجــه نمــود:
• شناسایی تمام پیش نشانگرهای زیست شناختی
• بررســی چگونگــی پاســخ ســلولی موجــود زنــده بــه
پیــام هــای ژئوفیزیکــی قبــل از رخــداد زمیــن لــرزه و
تأثیرگــذاری تغییــرات میدانهــای الکترومغناطیســی
محلــی و ناحیــه ای بــر تبــادالت یونــی غشــاء ســلولی
کــه خــود ســبب ایجــاد خاصیــت الکتریکــی در غشــاء
ســلولی مــی گــردد؛ ایــن تغییــرات بــه نوبــه خــود تحت
ســازوکارهای مختلــف توســط قــوای حســی موجــود
زنــده دریافــت و بــه واکنــش غیرعــادی و فعــال ســازی
الگــوی رفتــاری بقــا در موجــود زنــده مــی انجامــد.
• باکتــری هــا و ســخت پوســتانی کــه دارای تغییــرات
شــدت نــور ســاتع شــده در اثــر تغییــر میــدان
الکترومغناطیســی و مغناطیســی هســتند را میتــوان بــا
کمــک قابلیــت کنتــرل و بیولومینوســانس فرابینــی ایــن
تغییــرات از طریــق مطالعــه تصاویــر ماهــواره ای و
اعمــال فیلترهــای مختلــف بررســی نمــود.
• توجــه بــه ایــن مســاله کــه باکتریهــای اســیدالکتیکی
در اثــر تغییــر میــدان الکترومغناطیســی دســتخوش
تغییــرات رشــد و تولیدمثــل کولونــی مــی گردنــد.
• تحلیــل مــوارد مختلــف ( )Case Studyدر زمینــه پیــش
نشــانگرهای رفتــاری جانــداران و در نهایــت بررســی
ژنتیــک رفتــاری.
• نتیجــه :لــزوم تعییــن اولویــت مطالعــات توســط
پژوهشــگران ،پیشــنهاد طراحــی وب ســایت بــا ایجــاد
خــط مســتقیم در نقــاط فعــال.

قابــل ثبــت زیرزمینــی ،زمینــی و جــوی دیــده مــی
شــود ،در زلزلــه هــای قبلــی ثبــت شــده کاربــرد
مناســبی داشــته اســت .ایــن تغییــرات در مغناطیــس
و گرانــی زمیــن و همچنیــن تغییــرات در دمــای
خــاک در نزدیکــی ســطح زمیــن قبــل از رخــداد
زلزلــه هــا شــناخته شــده و مــی تــوان بــا ســاماندهی
آنهــا بــه پیشبینــی زلزلــه کمــک نمــود .ماننــد:
• تغییــرات امــواج الکترومغناطیســی بــا فرکانــس بســیار
پاییــن در اثــر پدیــده هــای طبیعــی نظیــر طوفــان ،رعــد
و بــرق و زمیــن لــرزه.
• بررســی انــواع روشهــای فرابینــی بــر اســاس
ناهنجاریهــای مغناطیســی ،الکتریکــی و الکترومغناطیســی
و درجــه اعتبــار کنونــی آنهــا ماننــد روش  Vanکــه هــم
اکنــون منســوخ شــده اســت یــا روش فرکانــس بســیار
پاییــن ( )ELFو فرکانــس فوقالعــاده پاییــن ( )ULFکــه
دارای اعتبــار علمــی هســتند.
• اســتفاده از امــواج الکترومغناطیســی بــه عنــوان پیــش
نشــانگر قبــل از وقــوع زمیــن لــرزه.
• لــزوم اســتفاده از تجهیــزات موردنیــاز ماننــد گیرنــده
هــای ( ULF، ELFقابلیــت حــذف نویزهــا (ارتعاشــات
نامطلــوب) مربــوط بــه رعــد و بــرق و زمینــه) و دســتگاه
ســاده ( Ione detectorبــرای دقیقتــر ســاختن ســامانه
فرابینــی).
• مطالعــه پیــش نشــانگرهای ژئودتیــک بــر اســاس تغییــر
هندس�هـ و ی��ا فیزی�کـ زمی��ن و کرن�شـ حاصــل شــده
از اعمال نیرو به مقوله پیشبینی می پردازد.
• لــزوم انجــام گرانــی ســنجی جهــت تعییــن ارتفــاع،
ترازیابــی هندســی ،تعییــن محــل گســلهای مدفــون از
طریــق حــل روابــط معکــوس و فرابینــی تغییرات شــتاب
جاذبــه در زمــان بــرای پیــش بینــی زمیــن لــرزه.
• توجــه بــه مزایــای اســتفاده از روش پــردازش
تداخلســنجی دهانــه رادار ترکیبــی ( )InSARاز جملــه
دقــت مکانــی بــاال و وســعت مکانــی بــاال جهــت مطالعه
حــرکات زمیــن ســاختی.
• امــکان بهکارگیــری روش گراویمتــری در کنــار
روشهــای تکمیلــی دیگــر بــه جــای لــرزه نــگاری در
مناطــق شــهری بــرای تشــخیص گس ـلهای زیرســطحی.

د :تغییــرات اقلیمــی و احتمــال ارتبــاط آنهــا بــا مســاله
رخــداد زمینلــرزه:
در مطالعــات قبلــی دیــده شــده اســت کــه تغییــر حرارتی
ج :ساماندهی پیش نشانگرهای ژئوفیزیکی و ژئودتیکی
تغییراتــی کــه در نشــانه هــای ژئوفیزیکــی و ژئودتیکــی کالن در ســطوح زمیــن (نظیــر ذوب یــخ هــای قطبــی و
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همچنیــن خشکســالیهای بــزرگ) مــی تواننــد دارای
پیامدهایــی نظیــر رخــداد زلزله¬هــا باشــند .احتمــال
ارتبــاط پدیــده هــای تغییــرات اقلیمــی در بحثهــای
آغازیــن مطــرح شــده و موضوعــی تخصصــی اســت کــه
بــا تــاش در آن میتــوان بــه پیشبینــی زلزلــه کمــک
نمــود .بنابرایــن بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه نمــود:
• در  50ســال اخیــر ،تغییــرات دمایــی در شــمال شــرق
ایــران بــه انــدازه  4درجــه ســانتیگراد بــوده اســت کــه
ایــن رقــم در مقایســه بــا مطالعــات جهانــی بســیار بــاال
اســت و هشــدار دهنــده افزایــش دمــا بــا شــیب تنــدی
مــی باشــد.
• تغییــرات اقلیمــی در ســطح زمیــن ماننــد آب شــدن
یخهــا و ارتبــاط آن بــا زلزلــه هــا.
ه :اســتفاده از فناوریهــای فضایــی در پیــش بینــی
زلزلــه:
مطالعــه اطالعــات فضائــی از جملــه عکسهــا و
تصاویــر هوایــی و فضایــی بــه منظــور فراهــم آوردن
اطالعــات پایــه بــرای پیش¬بینــی زلزلــه مفیــد اســت.
همچنیــن اطالعــات برخــط حاصــل از ماهوارههــا
کــه از جنبههــای مختلــف بــه پایــش دائمــی زمیــن
میپردازنــد ،در ســالهای اخیــر از ســوی کشــورهای
مختلــف در مــورد پیشبینــی مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن خصــوص نیــز بایــد بــه نــکات
ذیــل توجــه نمــود:
• کارآمــدی مطالعــه آنومالــی (ناهنجــاری) هــای
الکترومغناطیســی در بانــد طیفــی  ULF، ELFو  VLFکــه
متأثــر از اغتشاشــات یونوســفری قبــل ،در حیــن و پــس
از وقــوع زلزلــه هســتند.
• امــکان فرابینــی فضایــی از طریــق نصــب ســنجندههای
ویــژه هــر نــوع آنومالــی بــر روی ماهــواره هــا.
• انجام سنجش از دور به دو طریق فعال و غیرفعال.
• محصــول نهایــی پایــش فضایــی ناهنجــاری هــای
مرتبــط بــا زمینلــرزه بــه  3صــورت قابــل ارائــه اســت:
تصاویــر تــک بانــدی ســیاه و ســفید ،تصاویــر چنــد
بانــدی و تصاویــر ابــر طیفــی.
• امــکان پذیــری تشــخیص جابجایــی هــای زمیــن
س��اختی در پوســته زمیــن از طریــق تصاویــر ماهــوارهای.
• ایجــاد سیســتمهای تحــت وب از شــبکههای
اطالعــات ســنجندههای زمینــی و فضایــی بهصــورت
بالدرنــگ جهــت اخــذ ،تبــادل ،بــه اشــتراکگذاری و
تحلیــل اطالعــات زمینلرزههــا.

و :ترکیــب داده هــا ،و ســاماندهی فعالیتهــای پیــش
بینــی بــا هدایــت فعالیتهــا و تلفیــق اطالعــات:
ترکیــب اطالعــات و داده هــای گوناگــون بــا اســتفاده از
داده¬هــای ورودی مختلــف و بهــره گیــری از مدلهــای
شــناخته شــده ،و الگوریتمهــای غیرخطــی و فراکتــال در
ترکیــب داده هــا از نیازهــای اصلــی در بحــث پیشبینــی
زلزلــه اســت :در ایــن خصــوص بایــد مــوارد ذیــل
موردتوجــه قــرار گیــرد:
• بررســی مدلهــای مختلــف و موفــق بینالمللــی و
لــزوم همــکاری و ســازماندهی مشــارکت ســازمانهای
پژوهشــی؛
• تهیــه مــدل مفهومــی بــرای پیــش بینــی زلزلــه در
ایــران؛
• ایجــاد ســامانه پشــتیبان تصمیمگیــری ،ســامانه هــای
هوشــمند و ســامانه هــای اطالعــات مکانــی ()GIS؛
• اســتفاده از روشهــای مختلــف محاســبات نــرم (شــامل
منطــق فــازی ،شــبکه هــای عصبــی ،الگوریتــم ژنتیــک،
مجموعههــای راف ،تبدیــل موجــک )... ،در تحلیــل،
تلفیــق و مدلســازی اطالعــات زمینلــرزه؛
• اســتفاده از روشهــای مختلــف اطالعــات کاوی در
کشــف الگوهــای زمینلــرزه؛
• تقســیم بنــدی روشهــای  Fusionبــر اســاس ســطح
دقــت ســنجندههای موردنیــاز.
مروری بر یک پیش نشانگر شناخته شده :آب
پیشنشــانگرهای هیدروژئوشــیمیایی توســط محققــان
مختلفــی موردبررســی قــرار گفتهانــد (ماننــد [،]7[ ،]6
[ ]9[ ،]8و [.)]10
در ســال  2005هارتمــن و لــوی [ ،]11مــوارد ذیــل را
از پارامترهــای مهــم پیــش نشــانگرهای آب شــناختی
برشــمردند :انتشــار و خــروج گازهــا (ماننــد :دی اکســید
کربــن ،رادون ،آرگــون ،هیــدروژن ،نیتــروژن ،هلیــم،
متــان ،آلــکان هــای مختلــف ،هیدروکربنهــای خوشــبو،
آلکیلهــا و فلــزات شــدیداً فــرار ماننــد جیــوه و قلــع)،
در محــل گس ـلهای فعــال بــر اثــر فرایندهــای مختلــف
حرارتــی ،رادیوژنیــک و ژئودینامیکــی ،تغییــرات و
ناپایداریهــای موقــت در ســطح آب زیرزمینــی و دبــی
چشــمهها و تغییــرات ناپایــدار درجــه حــرارت و میــزان
یونهــای محلــول در آب.
در ســال  ،2014محققــان بــه منظــور بررســی ارتبــاط بین
تغییــرات در خواص شــیمیایی آب و ســطح آب زیرزمینی
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آنومالیهــای هیدروژئوشــیمیایی ،زیستشــناختی و ...
اشــاره شــد .ســپس چالشهــای پی ـشروی پژوهشهــای
پیشبینــی زلزلــه در ایــران نظیــر مشــکالت ســازماندهی
و تصمیمگیــری بیــن مراکــز علمــی ،عــدم ارتباطــات
موثــر بیــن مراکــز مســئول در زمینــه پیــش بینــی زمیــن
لــرزه و همچنیــن اختصــاص نیافتــن بهینــه و بهموقــع
بودجــه تشــریح گردیــد .در ادامــه ،تدویــن و توســعه
برنامههــای پیشبینــی زلزلــه در ایــران و ســاماندهی
حوزههــای تخصصــی توضیــح داده شــد و درنهایــت
بــه اندازهگیــری تغییــرات هیدروژئوشــیمیایی بهعنــوان
یــک نمونــه پیشنشــانگر زلزلــه اشــاره کوتاهــی گردیــد.

بــا مســاله زمینلــرزه ،بــه بررســی ایزوتوپهــای
پایــدار موجــود در چاهــی در هوســاویک ایســلند
پرداختنــد [ .]12بــه ایــن منظــور ،بــه مــدّ ت پنــج ســال
هــر هفتــه عناصــری کــه در آب تجمــع میافتنــد بــه دقــت
مــوردمطالعــه قــرار میگرفتنــد و تغییــرات عمــدهای در
شــیمی آب 4-6 ،م��اه قب��ل از دو زلزل��ه مشــاهده شــد و
بدینترتیــب ،زلزلــه اول در  21اکتبــر  2012بــا بــزرگای
 5.6و زلزلــه دوم در  2آوریــل  2013بــا بــزرگای 5.5
رخ داد .قبــل از هرکــدام از ایــن زمینلرزههــا ،مقــدار
ســدیم و هیــدروژن افزایــش چشــمگیری را نشــان
داده بودنــد .مشــاهده تغییــرات مشــابه در آبهــای
زیرزمینــی قبــل از زمینلــرزه  17ژانویــه  1995کوبــه
ژاپــن بــا بــزرگای  6.9و زمینلــرزه  28ژوئیــه  1976منابع
تانگشــان چیــن بــا بــزرگای  7.5نیــز دیــده شــده بــود.
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مقدمهای بر معرفی نرمافزارهای تشخیص تقلب
ادبی
مینو غفاری*
چکیده
فراگیــر شــدن شــبکهی جهانــی اینترنــت دسترســی آســان بــه منبــع عظیمــی از اطالعــات را بــرای
همــگان فراهــم ســاخته اســت و موجــب شــده اســت کــه اســتفاده از کار دیگــران فقــط بــا انجــام
عمــل «رونوشـت برداری/چســباندن» انجــام پذیــرد .بــرای جلوگیــری و بــه حداقــل رســانیدن انجــام
ســرقت هــای علمــی -ادبــی نرمافزارهــای تحــت وب طراحــی شــده اســت کــه ایــن امــکان را
فراهــم کــرده اســت کــه بــه شناســایی هرگونــه ســرقت ادبــی در متــون ،آثــار ،مقــاالت و تکالیــف
ارســالی بپردازنــد .عــاوه بــر ایــن نویســندگان عالقهمنــد نیــز مــی تواننــد پیــش از ارســال آثــار
خــود بــه مجــات ،آنهــا را بــا کمــک ایــن نــرم افــزار هــا مــورد بررســی قــرار دهنــد تــا از صحــت
کار خــود اطمینــان حاصــل نماینــد .امــروزه تعــداد فراوانــی از ایــن نرمافزارهــا در اختیــار همــگان
قرارگرفتــه اســت .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه بــه معرفــی اجمالــی چنــد نرمافــزار
کاربــردی تشــخیص تقلــب علمی-ادبــی و بیــان نقــاط قــوت و ضعــفآنهــا پرداختــه شــود تــا
بــه کمــک آن کاربــران بتواننــد براســاس نیــاز و اهــداف خــود نرمافــزار مناســب را انتخــاب کننــد.
واژگان کلیــدی :ســرقت هــای علمی-ادبــی ،نرمافزارهــای تحــت وب ،کپــی بــرداری ،عدمآگاهــی ،کارگاه
عملــی ،موتورهــای جســتجو.

* عهده دار مکاتبات ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران .تلفن ،)+9821(61113381 :دورنگار:
 ،)+9821(66404680نشانی الکرتونیکmi.qafary@ut.ac.ir :
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مقدمه
بــه عبــارت ســاده ،ســرقت ادبــی اســتفاده از ایــده،
نــگارش ،نتایــج وکار دیگــر نویســندگان و یــا نــگارش
قبلــی خــود فــرد اســت کــه ممکــن اســت ســهوا ً و یــا
عمــدا ً صــورت پذیــرد [ .]1از دالیــل اقــدام بــه ســرقت
ادبــی عدمآگاهــی از ایــن مســاله ،آشــنایی ناکافــی
بــه زبــان انگلیســی ،دسترســی آســان بــه کار دیگــران
توســط شــبکه جهانــی اینترنــت ،اســترس و اعتمــاد بــه
نفــس پاییــن را میتــوان نــام بــرد.
بــا پیشــرفت علــم و بــه ویــژه علــوم کامپیوتــر و
احســاس نیــاز اقشــار مختلــف جامعــه نظیــر معلمــان،
دانشــجویان ،پژوهشــگران ،ناشــران مقــاالت علمــی و
کتــب ،موسســات علمــی و پژوهشــی و نویســندگان
ســایتها بــرای تشــخیص هرچــه راحــتتــر تقلــب
علمی-ادبــی و بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل
ســعی شــده اســت کــه نرمافزارهایــی در ایــن زمینــه
طراحــی گــردد .در واقــع ایــن نرمافزارهــا موتورهــای
جســتجویی هســتند کــه بصــورت آنالیــن در دســترس
کاربــران قــرار گرفتــه کــه مقایســه اســناد بــا یکدیگــر
را انجــام میدهــد تــا میــزان شــباهت کار ارائــه شــده
توســط فــرد بــا کار دیگــران را مشــخص گــردد [.]2
ایــن موتورهــا بــر اســاس اینکــه از سیســتم شــمارش
و یــا ســاختار سیســتمهای متریــک اســتفاده میکننــد
تقســیم بنــدی میشــوند [ .]3تعــداد بســیار زیــادی از
ایــن نرمافزارهــا گســترش یافتهانــد و روز بــه روز
برتعــداد آنهــا و امکاناتــی کــه بــرای کاربــران خــود
فراهــم میکننــد ،افــزوده میشــود .بــه موجــب ایــن
مســاله در ادامــه بــه معرفــی تعــدادی از ایــن موتورهــای
جســتجو پرداختــه شــده و معایــب و مزایــای هــر یــک
بــر شــمرده شــده اســت تــا راهنمایــی بــرای انتخــاب
هرچــه راحتتــر کاربــران ایــن نرمافزارهــا باشــد.
داپلی چکر

نحــوهی کار بــا داپلــی چکــر بســیار ســاده اســت .میتوان
بــه راحتــی رونوشــت متــن را در آن وارد کــرده و یــا بــا
وارد کــردن آدرس یــو .آر .ال مقصــدی کــه نیــاز بــه
بررســی دارد و یــا بارگــزاری فایــل متنــی بــا پســوند
"داک" و یــا "داکــس" از آن اســتفاده نمــود.
ایــن نرمافــزار در هــر بررســی امــکان بررســی هــزار
کلمــه را فراهــم میســازد .در صورتیکــه در ســایت ثبــت
نــام شــده باشــد امــکان بررســی پنجــاه مــورد در روز
امــکان پذیــر اســت و در غیــر ایــن صــورت فقــط یــک
بررســی در روز را بــا ایــن نرمافــزار میتــوان انجــام
داد .ثب��ت نـ�ام در ســایت ای��ن نرماف��زار و برخــورداری از
تمامــی امکانــات ایــن نرمافــزار رایــگان بــوده و تــا بــه
حــال نســخهی قابــل خریــدی ازآن ارائــه نشــده اســت.
کپی لیک
ایــن نرمافــزار را میتــوان در آدرس اینترنتــی https://
 copyleaks.comیافــت .تــا کنــون رایــگان بــوده و پایــگاه
هــای موجــود را بــرای بررســی وجــود تقلــب علمــی
جســتجو میکنــد .ایــن ســایت محتــوای تکــراری در
بیــش از شــصت تریلیــون صفحــه از طریــق اینترنــت را
مــی یابــد .
مزیــت قابــل توجــه آن از دیگــر نرمافزارهــا ،پشــتیبانی
از زبانهــای مختلــف اســت .ایــن نرمافــزار فقــط بــرای
محتــوای آنالیــن کاربــرد دارد و در صــورت ثبــت نــام
و اعــام درخواســت از طــرف کاربــر ایــن امــکان را
برایــش فراهــم میســازد تــا در هــر زمانــی کــه از روی
محتــوای مــورد نظــر رونوشــتی در اینترنــت قــرارداده
شــود بــه کاربــر اعــام گــردد و او را از انجــام ســرقت
ادبــی از نوشــت ه مــورد نظــرش آگاه ســازد .کار بــا ایــن
نرمافــزار تــا حــدودی مشــکل بــوده و نیــاز بــه ایجــاد
یــک حســاب کاربــری بــرای اســتفاده از آن اســت .در
حــال حاضــر رایــگان بــوده و بــزودی نســخه جدیــد
آن کــه بــرای اســتفاده از امکاناتــش نیــاز بــه پرداخــت
هزینــه اســت وارد بــازار خواهــد شــد [.]5

ایــن نرمافــزار از متداولتریــن و شناختهشــده تریــن
نرمافزارهــای تشــخیص ســرقت ادبــی بــوده کــه بــرای آنتی کات اَند پیست
دسترســی بــه آن میتــوان بــه آدرس اینترنتــی http://www.
 duplichecker.comمراجعــه نمــود .طراحــی ایــن نرمافــزار ایــن نرمافــزار توســط یــک شــرکت آمریکایــی بنــام
بگون ـهای انجــام پذیرفتــه اســت کــه توانایــی تشــخیص اِی .ســی .اِن .پــی .طراحــی و منتشــر شــده اســت .ایــن
ســرقت ادبــی انجــام شــده از متــون بارگــزاری شــده در نرمافــزار در آدرس http://www.anticutandpaste.com
قابــل دسترســی اســت .بــرای اســتفاده از ایــن نرمافــزار
اینترنــت را فراهــم میکنــد [.]4
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نســخه قابــل نصــب آن بایــد بــر روی سیســتم عامــل
وینــدوز ،لینوکــس و یــا اندرویــد نصــب گــردد [ .]6ایــن
نرمافــزار قابلیــت دسترســی بــه منابــع بســیار زیــادی
بــرای مقایسـه متــن مــورد نظــر بــرای تشــخیص ســرقت
علمی-ادبــی را در اختیــار دارد و میتــوان فایــل مــورد
نظــر بــا هــر یــک از فرمتهــای «داک»« ،داکــس»،
«پــی .دی .اف» و «اچ .تــی .ام .ال» را در آن بارگــذاری
کــرد .ایــن نرمافــزار دسترســی نامحــدود بــه امکاناتــش
را بــرای همــگان بــه مــدت ســی روز فراهــم میکنــد
امــا پــس از آن بــرای اســتفاده از آن نیــاز بــه پرداخــت
هزینــه اســت .عــاوه بــر ایــن امــکان مقایس ـهی متــون
نیــز توســط ایــن نرمافــزار فراهــم شــده اســت.
پ ِیپ ِر رِیتِر

ایــن نرمافــزار در آدرس /http://plagiarisma.netقابــل
دسترســی اســت .دانلــود ایــن نرمافــزار ســرقت علمــی-
ادبــی رایــگان بــوده و خدمــات خــود را بــرای سیســتم
عامــل وینــدوز ارائــه مــی دهــد .در ایــن نرمافــزار بیــش
از یکصــد و نــود زبــان پشــتیبانی شــده اســت .جســتجو
محتــوای پایــگاه ازطریــق «یــو.آر.ال» امکانپذیــر اســت.
گزینــه ای در آن تعبیــه شــده کــه امــکان مقایســه محتوای
کام ـ ً
ا یکســان و یــا مقایس ـهی متــون مشــابه را فراهــم
میســازد .در صورتــی کــه ایــن گزینــه فعــال شــود فقــط
مــواردی کــه در آنهــا عبــارت دقیقـ ًا رونوشــتهبــرداری
شــده باشــد را گــزارش مــی دهــد [.]4
ایــن نرمافــزار امــکان دسترســی بــه مقــاالت علمــی،
مجــات ،کتــب مختلــف و روزنامههــا را داشــته و بــه
جســتجو و مقایســه متــن مــورد نظــر در متــون علمــی
میپــردازد. .ایــن نرمافــزار بــرای نویســندگان حرف ـهای،
دانشــجویان و نویســندگان علمــی کاربــرد فراوانــی دارد
چــرا کــه بــه منبــع عظیمــی از اســناد مقــاالت علمــی
دسترســی دارد و درنتیجــه بررســی کامـ ً
ا جامــع و غنــی
را بــرای ایــن افــراد فراهــم میکنــد و شناســایی وجــود
تقلبهــای علمی-ادبــی احتمالــی کــه ســهواً در کار
آنهــا بوجــود آمــده را بــا دقــت خوبــی انجــام میدهــد.
طراحــی نرمافــزار پالجیاریزمــا توســط متخصصــان
بســیاری در نیویــورک انجــام شــده و بطورتخصصــی
بهمنظــور بررســی مقــاالت علمــی برنامــه نویســی شــده
اســت.
بــرای اســتفاده از ایــن نرمافــزار عضویــت الزامــی اســت.
حتــی بــا عضویــت فقط ســه بــار بررســی در روز را با آن
مــی تــوان انجــام داد .پنــج دالر ماهانــه هزینهی دســتیابی
بــه نســخهی کامــلآن اســت .بــا دسترســی بــه امکانــات
کامــلآن بررســی تقلــب علمی-ادبــی بــا دقــت بســیار
بیشــتر  ،ســرعت کمتــر و بــا اســتفاده از اســناد و مقــاالت
علمــی بیشــتر صــورت خواهــد پذیرفت.

در آدرس اینترنتــی  http://www.paperrater.comامــکان
اســتفاده از ایــن نرمافــزار فراهــم شــده اســت .ایــن
نرمافــزار یکــی از پرکاربردتریــن نرمافزارهــای موجــود
بــوده و ســه ابــزار کاربــردی شــامل ،ابــزار تصحیــح
گرامــر ،ابــزار تشــخیص ســرقت علمی-ادبــی و ابــزار
پیشــنهاد اصطــاح را فراهــم ســاخته اســت .ایــن
نرمافــزار عالوهبــر اینکــه نوشــته را از لحــاظ ســرقت
علمی-ادبــی مــورد بررســی قــرار میدهــد ،امکاناتــی
را فراهــم میکنــد کــه نویســنده بتوانــد متــن از لحــاظ
غنــای ادبــی و نگارشــی ارتقــا بخشــد .بــا اســتفاده از
ایــن نرمافــزار امــکان دس ـتیابی بــه نرمافــزار بررســی
گرامــر فراهــم شــده کــه روی نرمافــزار ورد نصــب
میگــردد و یــا بصــورت مســتقیم قابــل اســتفاده اســت.
توســعه و نگهــداری آن توســط زبــان شــناس حرفــه
ای و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی صــورت مــی
پذیــرد[ .]7امــکان دسترســی بــه آمــار ایــن پایــگاه بــه
راحتــی وجــود دارد .از نقــاط ضعــف ایــن نرمافــزار
عــدم توانایــی ذخیــره گــزارش بــرای تشــخیص
ســرقت علمی-ادبــی اســت .در ایــن نرمافــزار توانایــی پلج ت ِ َرکِر پ ِلجاِسكن
بارگــذاری فایــل بــدون پرداخــت هزینــه امــکان پذیــر
نیســت .بــا پرداخــت بصــورت ســاالنه حــق عضویــت ایــن نرمافــزار توســط متخصصــان علــوم کامپیوتــر
(بــه ازای هــر مــاه هشــت دالر) توانایــی بارگــذاری اوکراینــی طراحــی شــده و در آدرس http://www.
فایــل ،قبــول اســناد تــا شــش هــزار کلمــه ،پــردازش  plagtracker.comقابــل دسترســی اســت .ایــن پایــگاه
ســریع تــر و بــدون تبلیغــات را فراهــم میســازد .امکانــات فراوانــی را بطــور رایــگان در اختیــار
عالقهمنــدان قــرار میدهــد .در ایــن پایــگاه بطــور
تخصصــی بــرای کاربــران متفــاوت بررســی را انجــام
پالجیاریزما
میدهــد و در نتیجــهی آن برخــاف دیگــر نرمافزارهــا
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بــرای هــر گــروه از کاربــران بخــش خاصــی در آن ایــن نرمافــزار مــورد آزمــون قــرار میگيــرد .ایــن
بوجــود آمــده اســت .ایــن گــروه هــا بــه تفکیــک نرمافــزار بطــور رایــگان اجــازه بررســی فقــط یــک
شــامل معلمــان و اســاتیدی کــه در جســتجوی ســند بــا دوهــزار کلمــه را بــه هــر کاربــر میدهــد.
ســرقت علمی-ادبــی در گــزارش کاری هســتند.
ِ
ِ
کار بــا ایــن نرمافــزار بســیار ســاده بــوده و شــامل آیتنتیکیت
بارگــذاری و یــا «رونوشــت بــرداری /چســباندن» متــن
مــورد نظــر میباشــد .در پایــگاه ایــن نرمافــزار روش از نرمافزارهــای پیشــرو و پیشــقدم در ایــن زمینــه
اســتفاده از ان بســیار دقیــق و راحــت توضیــح داده تشــخیص ســرقت علمی-ادبــی مــی باشــد و بطــور
شــده اســت .گزارشــی بــا بیــان جزئیــات از کار مــورد تخصصــی بــه بررســی اســناد و مقــاالت علمــی
نظــر ارائــه مــی دهــد .بصورتــی در هــر بخــش از ســند میپــردازد .بســیاری از ناشــران علمــی ،مراکــز تحقیقاتــی
مربــوط آن را بــا رنــگ قرمــز نشــان داده و ســند و یــا و گروههــای پژوهشــی کاربــران ایــن نرمافــزار هســتند
متــن رونوشــت شــده از آن را معرفــی میکنــد[ .]4در تــا جاییکــه حــدود یــک ســوم نشــریات علمــی بــرای
صورتــی کــه در هــر بخــش متــن رنــگ ســبز مشــاهده تشــخیص وجــود تقلبــات احتمالــی در مقــاالت علمــی
شــود نشــانه عــدم وجــود همپوشــانی و یــا ســرقت ارســالی بــه آنهــا از ایــن نرمافــزار اســتفاده میکننــد.
علمــی -ادبــی درآن مــی باشــد .ایــن نرمافــزار امــکان شـــركت تولیــد کننــده ایــن نرمافــزار در اوكلنـــد
دسترســی بــه بیــش از بیســت میلیــون ســند علمــی را كاليفرنيـــا بـه همـراه دفاتـری در نيوكاسـل انگلسـتان در
دارد کــه بررســی مقــاالت علمــی ارســالی از طــرف حــال خدمــات رســانی بــه کاربــران هســتند .کاربــران
نویســندگان ایــن مقــاالت و یــا ناشــران را بــه کمــک ایــن نرمافــزار محققــان ،دانشــجویان ،پزشــکان،
دسترســی بــا ایــن اســناد بخوبــی انجــام میدهــد .مجــات و انتشــارات از سرتاســر جهــان میباشــند[.]5
هزینــهی دســتیابی بــه امکانــات کامــل آن بطورماهانــه تاكنـــون در ايـن پایگاه حـــدود  25ميليـون مـدرك برای
چهــارده دالر اســت کــه امــکان جســتجوی ســریعتر و بررســـی ســـرقت علمی-ادبی مـــورد كاوش قرار گرفتـه
اســـت .الزیویــر ،اشــپرینگر ،نیچــر و غیــره از کاربــران
مقایســه بــا اســناد بیشــتری را فراهــم میســازد.
ایــن نرمافــزار هســتند .بــرای اســتفاده از ایــن نرمافــزار
بــه آدرس اینترنتــی  http://www.ithenticate.comمــی تــوان
پ ِلجاِسكن
مراجعــه نمــود .از زیــر مجموعههــای ایــن نرمافــزار،
ایــن نرمافــزار تشــخیص ســرقت علمی-ادبــی يكــی نرمافــزار «کــراس رف « میباشــد کــه در همیــن زمینــه
از كاوشــگرهای تحــت وب اســت کــه در آدرس فعالیــت دارد و آدرس اینترنتــی آن http://www.crossref.org
اینترنتــی  http://www.plagscan.comقــراردارد .صحــت میباشــد .ایــن نرمافــزار بــرای کمــک بــه حــق کپــی
اســناد و مــدارك در تمامــی فرمــت هــا (ورد ،پــی دی نویســندگان و حفــظ اصالــت کار آنهــا طراحــی شــده
اف و غيــره) را مــورد آزمــون قرارمیدهــد .در حــال اســت .چندین گــروه انتشــاراتی در گســترش آن شــرکت
حاضــر بيــش از پانصــد ســازمان از سرتاســر جهــان کردهانــد و جــزء دقیقتریــن نرمافزارهــای تشــخیص
بــرای بررســی رونوشــتبــرداری و ســرقت محتــوا از آن تقلــب ادبــی انجــام شــده ازآثــار دیگــران و یــا کارهــای
اســتفاده میكننــد[ .]8ویژگــی شــاخص ایــن نرمافــزار قبلــی خــود فــرد میباشــد .ایــن نــرم افــزار جایــزه ای.
ایــن اســت کــه امنیــت کامــل و اطمینــان خاطــر را بــرای ال .پــی .اس .پــی را در ســال  ۲۰۰۸بخاطــر نوآوریهــا
کاربرانــش فراهــم کــرده اســت .مــدارک بارگذاری شــده و خالقیتهــای بــکار رفتــه درآن را بخــود اختصــاص
در ایــن نرمافــزار بــه هیــچ عنــوان در دســترس شــخص داد[ .]10در ســال  ۲۰۰۹در برگــزاری جشــن دهمیــن
ثالثــی قــرار نخواهــد گرفــت و هیچکــس بــه هیــچ ســال تشــکیل آن گزارشــی ارائــه شــد کــه در آن ادعــا
صورتــی امــکان دسترســی بــه آن را نخواهــد یافــت[ .]9شــده اســت کــه بــرای بررســی مقــاالت بــه منبــع دادهای
ایــن نرمافــزار در ســال  ۲۰۱۳رتبــ ه اول را بــه حــدود ســی هفــت میلیــون مقالــه و ســی هفــت ترلیون
لحــاظ ارائــه خدمــات پیوســته بــه خــود اختصــاص صفحــه وب دسترســی داشــته کــه روز بــه روز برتعــداد
داده اســت .ســاالنه بيــش از یــک ميليــون مــدرك آن نیــز افــزوده میشــود .در همیــن ســال شــورای
كــه شــامل ســیصد هــزار مقالــه اســت ،توســط ویراســتاران علــم جایزهی»دســتاورد شایســته» را بــه
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ایــن شــرکت اختصــاص داد .در گذشــته امــکان اســتفاده
از ایــن نرمافــزار بصــورت رایــگان وجــود داشــته ولــی
امــروز هیــچ امکانــی را بطــور رایــگان فراهــم نمیکنــد
و هزین ـهی بررســی هــر ســند درآن صــد دالر میباشــد.

پایگاه های مورد استفاده

1. http://www.crossref.org
2. http://www.ithenticate.com
3. http://www.plagscan.com
4. http://www.plagtracker.com
5. http://plagiarisma.net
6. http://www.anticutandpaste.com/
7. http://www.paperrater.com/
8. http://www.duplichecker.com
9. https://copyleaks.com/

نتیجه گیری
بــر اســاس بررســیهای انجــام گرفتــه شــده در ایــن
مطالعــه نــرم افزارهــای تشــخیص تقلــب علمی-ادبــی
میتــوان براســاس زمینــه در گروههایــی تقســیم
بنــدی نمــود .دســتهی اول نرمافزارهایــی هســتند
کــه بــه بررســی اطالعــات بارگــذاری شــده بــر روی
اینترنــت میپــردازد و در نتیجــه بــرای صاحبــان پایــگاه
هــای اینترنتــی و یــا معلمهایــی کــه خواهــان بررســی
تکالیــف ارائــه شــده توســط دانشآمــوزان خــود را
دارنــد مناســب میباشــدکه میتــوان کپــی لیــک و
داپلــی چکــر را نــام بــرد .دو نــرم افــزار پالجیاریزمــا
و کپیلیــک کــه زبــان هــای متعــدد و فارســی را نیــز
پشــتیبانی مــی کننــد ،بــرای ایــن گــروه از کاربــران
کاربــرد فراوانــی دارد .دســتهی دوم بــرای نویســندگان
مقــاالت و دانشــجویانی اســت کــه تمایــل بــه بررســی
مقــاالت خــود قبــل از ارســال بــه نشــریات علمــی و
پژوهشــی خــود را دارنــد نرمافرارهــای پالجیاریزمــا و
پلج-ت ِ َرکِــر پ ِلـج اِســكن کــه امــکان دسترســی بــه منابــع
علمــی و مقــاالت بســیاری را دارنــد مناســب هســتند
و بهتــر ایــن اســت کــه بــرای دقــت بیشــتر در انجــام
بررســی از چنــد نــرم افــزار بطــور هــم زمــان اســتفاده
گــردد .الزم بــه ذکــر اســت دســت ه ســوم نــرم افزارهایــی
هســتند کــه شــامل نرمافزارهــای بســیار دقیــق شــامل
آیت ِ ِ
نتیکیــت و کــراسرف میشــوند .از آنجــا کــه هزین ـه
بررســیهای انجــام شــده بــا آنهــا بســیار باالســت
بــرای دانشــجویان و نویســندگان کاربــرد چندانــی نــدارد
و کاربرانــی ماننــد ناشــران از آنهــا بهرهمنــد میگردنــد.
سپاس
بــا تشــکر فــراوان از اســتاد گرانقــدرم جنــاب آقــای
پروفســور علــی اکبــر موســوی موحــدی کــه در تمامــی
مســیر انجــام ایــن مقالــه بــه مــن یــاری رســاندند.
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نقش جایزه نوبل در توسعه فناوری گوشی های
تلفن همراه هوشمند
فریبا دشتستانی* ،1جواد صالحی* ،2علی اکبر موسوی موحدی

3

چکیده
در ایــن گــزارش اهمیــت حیاتــی ،اصــول اولیــه و پیشــرفته و تحقیقــات بنیــادی در پیشــرفت ســریع
در فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند بحــث شــده اســت .تولیــد فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند دارای
اثــرات فوقالعــاده ای در زندگــی روزمــره جامعــه امــروز اســت .ایــن گــزارش ســعی دارد نقــش
اولویتبنــدی و ســرمایهگذاری بــرای تحقیقــات بنیــادی پیشــرفته در بــروز و ظهــور فنــاوری هــای
پیشــرفته از جملــه تلفــن همــراه هوشــمند را اثبــات نمایــد .در ایــن مقالــه نقــش هــای گوناگــون
تحقیقــات بنیــادی بــرای طراحــی ،تحــول و توســعه فنــاوری تلفــن همــراه هوشــمند را بیــان نمــی
دارد بلکــه تنهــا آن دســته از نتایــج تحقیقــات بنیــادی کــه کمیتــه جایــزه نوبــل بــه عنــوان نتایــج
بنیــادی در علــوم پایــه انتخــاب شــده اســت و ارتبــاط بــا یکپارچــه ســازی و توســعه تلفــن همــراه
هوشــمند دارد را در نظــر گرفتــه و توضیــح داده مــی شــود.
کلیدواژههــا :اســناد علمــی ،همــکاری علمــی ،وضعیــت علــوم پایــه ،مشــارکت دانشــگاهی ،مؤسســه
اطالعــات علمــی ( ،)ISIوبــگاه علــم ،تامســون رویتــرز.

 .1دکرتا بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2استاد پژوهشکده مخابرات نظری ،دانشگاه صنعتی رشیف ،تهران ،ایران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
 .3استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ،تهران ،ایران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران
*عهده دار مکاتبات jasalehi@sharif.edu :و fdashtestani@ut.ac.ir
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نقش جایزه نویل در فناوری گوشی ها
مقدمه
جایــزه نوبــل یکــی از معتبرتریــن جایــزه علمــی اســت
کــه بــه یــک دانشــمند تعلــق میگیــرد .جایــزه نوبــل در
ســال  ،۱۸۹۵بــه وصیــت شــیمیدان ســوئدی ،آلفــرد نوبل
کــه بیشــتر او را بــه دلیــل ابــداع دینامیــت میشناســند،
پایهگــذاری شــد .در ســال  ۱۹۰۱میــادی ،نخســتین
جوایــز ایــن بنیــاد اهــدا شــد .طبــق وصیــت وی ،پنــج
جایــزه بــه طــور ســاالنه در رشــتههای فیزیــک ،شــیمی،
زیستشناســی و پزشــکی ،اقتصــاد ،ادبیــات و صلــح،
بــه افــرادی تعلــق میگیــرد کــه بیشتریــن خدمــت
را بــه بشــر کــرده باشــند .در ســال  1986بانــک مرکــزی
ســوئد جایــزه نوبــل دیگــری بــرای تحقیقــات در زمینــه
علــم اقتصــاد مقــرر کــرد [ .]1در وصیتنامــه نوبــل از
ارائــه جوایــز بــه آن دســته از «اکتشــافات و اختراعاتــی»
صحبــت بــه میــان آمــده کــه بــرای بشــر در عمــل
بیشتریــن فایــده را داشــتهاند ،و بــه احتمــال جنبــه
عملــی ایــن کارهــا بیــش از جنبــه نظریــه آن مــورد نظــر
بــوده اســت [ .]2جوایــز نوبــل بســیار ارزشــمندند امــا
ارزشــمندتر از آنهــا کارهایــی اســت کــه جایــزه نوبــل
را در پــی داشــتهاند .برنــدگان نوبــل متفکرانــی هســتند
کــه زندگــی خــود را بــه آشــکار ســاختن رازهــای
حیــات اختصــاص دادهانــد ،آنهــا بــه ارتقــای هــوش
جمعــی کمــک کــرده و تعــدادی از آنهــا بــا مطالعــات
خــود زندگــی بشــر را متحــول ســاختهاند .از طــرف
دیگــر در دنیــای امــروز فنــاوری هــا بــه نوعــي بــا
زندگــی روزمــره مــردم درگيــر اســت هــر يــک از ايــن
ابداعــات فنــاوری کــه توســط اشــخاص و شــرکتهاي
مختلــف در سراســر جهــان بــه ثبــت ميرســند ،بــراي
انســان هــای هــزاره ســوم اهميــت ويــژهاي دارنــد بــر
حســب اهــداف و ســايقي کــه مــردم دنبــال ميکننــد،
ميتواننــد در زندگــی روزمــره مــورد اســتفاده قــرار
گيرنــد .حــال ایــن ســؤال پیــش مــی آیــد تــاش در بــه
دســت آوردن جایــزه نوبــل ارزشــمندتر اســت یــا تــاش
بــرای توســعه فنــاوری کــه در ظاهــر بــه علــوم پایــه
و بنیــادی مربــوط نیســت؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش
بایــد گفــت علــوم پایــه مجموعــه علومــی اســت کــه
بــه بررســی بنیــادی پدیدههــا یــا بررســی ماهیــت،
قوانیــن و روابــط حاکــم بیــن آنهــا میپــردازد .از
بارزتریــن ایــن علــوم میتــوان بــه شــیمی ،فیزیــک
و زیستشناســی اشــاره نمــود .علــوم پایــه ،زیربنــای
اصلــی ســایر دانشهــا محســوب میشــود و بــه همیــن

دلیــل در مواقعــی بــه کلیــه علــم تعمیــم داده میشــوند.
بنابرایــن می¬تــوان گفــت اســاس و زیــر ســاخت بیشــتر
فنــاوری هــای پیشــرفته بــه علــوم پایــه و بنیــادی بــر
مــی گــردد .در ایــن مقالــه بــه عنــوان نمونــه بــه فنــاوری
گوشــی هــای تلفــن همــراه هوشــمند اشــاره مــی شــود.
بــا اینکــه در ظاهــر ،فنــاوری ســاخت گوشــی هــای
تلفــن همــراه هوشــمند بــه علــوم پایــه ربــط نــدارد
ولــی اســاس ســاخت آن بــر پایــه هشــت جایــزه نوبــل
هســت کــه در ادامــه بــه ایــن جوایــز اشــاره مــی شــود:
 -1فنــاوری صفحــه نمایشــگر دیــود نورافشــان ()LED
بــر پایــه جایــزه نوبــل شــیمی ســال 2000
 LEDبــه معنــای دیــود ســاطع کننــده نوراســت .دیودهای
ســاطع کننــده نــور در واقــع از خانــواده دیودهــا هســتند
کــه دیودهــا نیــز زیرگــروه نیمههادیهــا بــه شــمار
میآینــد [ .]3خاصیتــی کــه  LEDهــا را از ســایر
نیمههادیهــا متمایــز میکنــد ایــن اســت کــه بــا
گــذر جریــان از آنهــا مقــداری انــرژی بــه صــورت
نــور از آنهــا ســاطع میشــود .ایــن نــور ساطعشــده
فاقــد پرتوهــای مادونقرمــز و فرابنفشــی هســتند کــه
ســایر صنایــع روشــنایی ایجــاد میکننــد و در نتیجــه
بــه ســامت چشــم و محیــط آســیب نمیرســانند [.]4
از دیگــر محاســن ایــن صفحــه نمایــش ،میتــوان بــه
مصــرف کمتــر انــرژی ،عمــر باالتــر دســتگاه و همچنیــن
کیفیــت روشــنایی باالتــر تصویــر کــه از اهمیت بیشــتری
برخوردار اســت ،اشــاره کــرد [ .]5اســاس فنــاوری المپ
هــای  LEDبــر پایــه پلیمــر رســانا بــه نــام پلــی (پــارا
فنیلــن وینیلــن) اســت کــه وقتــی در بیــن دو الکتــرود
قــرار مــی گیــرد بــا عبــور جریــان نــور فلورســانس نشــر
مــی کنــد [ .]6ایــن پلیمــر رســانا اولیــن بــار در ســال
 1989توســط تیمــی از دانشــمندان شــیمی و فیزیــک
دانشــگاه کمبریــج کشــف شــد [ 7و  .]8تحقیقــات عمــده
و اصلــی روی پلیمرهــای رســانا بــه دهــه  1970بــر مــی
گــردد ،یعنــی زمانــی کــه فیلــم هــای پلــی اســتیلن در
بخــار گازهــای هالوژنــی غوطــه ور مــی شــدند .هیگــر،
شــیریکاوا و مــک دیارمیــد پلــی اســتیلن رســانای جفــت
شــده ای از مونومــر اســتیلن کــه بخــارات یــد و بــرم در
آن ترکیــب شــده بــود ،تولیــد کردنــد .این ســه دانشــمند
جایــزه نوبــل شــیمی ســال  2000را دریافــت کردنــد [11
  .]9رســانایی پلــی اســتیلن ترکیــب شــده حــدود 10برابــر بهتــر از حالــت قبــل بــود .بعــد از کشــف آن هــا

نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

134

نقش جایزه نویل در فناوری گوشی ها
بابــت نقــش وي در اختــراع مــدار مجتمــع تعلــق گرفت.

تحقیقــات عمــده و زیــادی روی سیســتم هــای پلیمــری
جفــت شــده بــه طــور منظــم انجــام گردیــد .عبــارت
جفــت شــده بــه علــت وجــود پیوندهــای متنــاوب یــک  -3ســاختارهاي (پیوندهــای ناهمگــون) نیمهرســانا بــر
گانــه و دوگانــه در ســاختار زنجیــره ای پلیمــر اســت .بــه پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک ســال 2000
علــت پیوســتگی ویــژه در ســاختار زنجیــره ای اینگونــه
پلیمرهــا ایــن امــکان بــرای الکتــرون هــا بــه وجــود مــی تشــکيل اتصــال مناســب فلز-نيــم رســانا يــک پيونــد
آیــد کــه بــه طــور موضعــی در بیــن اتــم هــای زنجیــره یکــی از ويژگــي هــاي سودمنداســت .وقتــي کــه فلــزي
بــه اشــتراک گــذارده شــوند .ایــن الکتــرون هــای بــه نيــم رســانايي متصــل مــيشــود ،انتقــال بــار تــا آنجا
موضعــی شــده مــی تواننــد در میــان سیســتم جابجــا ادامــه مــييابــد کــه ترازهــاي فرعــي در حــال تعــادل
شــده و نقــش یــک حملکننــده بــار را بــه خــود گرفتــه هــم ســطح شــوند .بــهايــن منظــور ،پتانســيل نيــم رســانا
و ســبب رســانایی و انتقــال جریــان در پلیمر شــوند [ .]12نســبت بــه فلــز افزايــش مــیيابــد .پتانســيل اتصــال از
نفــوذ الکتــرون هــا از نــوار رســانش نيــم رســانا بــه
 -2فنــاوری تراشــه بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک ســال فلــز جلوگيــری مــيکنــد .پيوندهــاي ناهمگــون رده
مهمــی از پيوندهــا شــامل پيونــد بيــن نيــم رســانا بــا
2000
فلــز اســت .مــرز مشــترک بيــن ايــن گونــه نيــم رســاناها
تراشــه یــا مــدار مجتمــع بــه مجموع ـهای از مدارهــای عــاري از نقايــص بلــوري اســت و مــیتوانــد بلورهــاي
الکترونیکــی اطــاق میگــردد کــه بــا اســتفاده از مــواد پيوســتهای شــامل يــک يــا چنــد پيونــد ناهمگــون بــه
نیمهرســانا (عمومــ ًا سیلیســیم همــراه بــا میــزان کنتــرل وجــود آورد .قابليــت دسترســی بــه پيوندهــای ناهمگــون
شــده ناخالصــی) در ابعــادی کوچــک (بطــور معمــول و ســاختارهای چنــد اليــه در نيــم رســاناهای مرکــب
کمتــر از یــک ســانتی مترمربــع) ســاخته میشــود .مــدار افــق وســيعی از امــکان گســترش قطعــات الکترونيــک را
مجتمــع چیــزی بیشــتر از یــک مــدار الکتریکــی خیلــی ایجــاد کــردهاســت .در پيوندهــای ناهمگــون ترازهــای
پیشــرفته نیســت .ایــن مدارهــا بطــور معمــول شــامل دو فرعــی دو نيــم رســانا را هــم ســطح مــیکننــد و يــک
یــا ســه نــوع دســتگاه الکترونیکــی میباشــند :مقاومــت ،فضــای خالــی بــراي ناحيــه گــذر در نظــر مــیگيرنــد.
خــازن و ترانزیســتور (مهمتریــن آنهــا ترانزیســتور نیمــه ديگــر جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  2000بــه طــور
اســت) .هــر تراشــه بطــور معمــول حــاوی تعــداد بســیار مشــترک بــه هربــرت کرومــر و ژورس آلفــروف به ســبب
زیــادی ترانزیســتور اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاوری ابــداع ســاختارهای (پیوندهــای ناهمگــون) نیمهرســانا
پیچیــدهای در داخــل الیــهای از مــاده نیمههــادی؛ بــرای اســتفاده در الکترونيــک ســريع و الکترونيــک
ماننــد ســیلیکون همگــون بــا مراحــل ســاخت تراشــه نــوری اعطــا شــد.کارهاي ايــن افــراد بنيــان علمــی و
هــا ســاخته میشــوند .هــر ریزتراشــه ،وظیفــه و یــا عملــی دانــش میکــرو الکترونیــک عصــر امــروز اســت
وظایــف خاصــی را در مــدار انجــام میدهــد .بطــور و نشــاندهنده اهميتــی اســت کــه فيزيــک نیمهرســانا
عمــوم هــر ریزتراشــه چندیــن ورودی دارد کــه بــا و ادوات الکترونــی در شــکلگیری فنــاوری مخابــرات و
پــردازش ایــن ورودیهــا ،مقادیــر خروجــی را تولیــد و اطالعــات امــروز داشــته اســت [.]14
در بخــش خروجــی خــود قــرار میدهنــد [ .]13امــروزه
تراش ـهها در اکثــر دســتگاههای الکترونیکــی و بــه ویــژه  -4فنــاوری اَبَررســاناها بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک
رایانههــا در ابعــادی گســترده بــکار میرونــد .وجــود ســال 2003
تراشــهها مرهــون کشــفیات بشــر دربــاره نیمهرســاناها
و پیشــرفتهای ســریع پیرامــون آنهــا اســت .در دنيــای اَبَررســانایی پدیــدهای اســت کــه در دماهــای بســیار پایین
بــدون تراشــه هیــچ رایانــه شــخصی ،مخابــرات ديجيتال ،بــرای برخــی از مــواد رخ میدهــد .در حالت ابررســانایی
ماهــواره ،اينترنــت ،تلفــن همــراه و بســياري چيزهــاي مقاومــت الکتریکــی مــاده دقيقــا صفــر میشــود و مــاده
ديگــر وجــود نــدارد .نزدیــک بــه همــه چيــز در زندگــي خاصیــت دیامغناطیــس کامــل پیــدا میکنــد ،یعنــی
امــروز بــه الکترونيــک و تراشــه هــا وابســته اســت .نيمي میــدان مغناطیســی را از درون خــود طــرد میکنــد .طــرد
از جايــزه نوبــل ســال  2000فیزیــک بــه جــک کيلبــی از میــدان مغناطیســی تنهــا تفــاوت اصلــی ابررســانا بــا
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رســانای کامــل اســت ،زیــرا در رســانای کامــل انتظــار
م ـیرود میــدان مغناطیســی ثابــت بمانــد ،در حالــی کــه
در ابررســانا میــدان مغناطیســی همــواره صفــر اســت.
مقاومــت الکتریکــی یــک رســانای فلــزی بــه تدریــج بــا
کاهــش دمــا کــم میشــود .در رســاناهای معمولــی مثــل
مــس و نقــره ،وجــود ناخالصــی و مشــکالت دیگــر ایــن
رونــد را کنــد میکنــد .در مقابــل ابررســاناها مــوادی
هســتند کــه اگــر دمایشــان از یــک دمــای بحرانــی کمتــر
شــود ،ناگهــان مقاومــت الکتریکــی خــود را از دســت
میدهنــد .جریانــی از الکتریســیته در یــک حلقــه ی
ابررســانا میتوانــد بــرای مــدت نامحــدودی بــدون
وجــود مولــد جریــان وجــود داشــته باشــد .ابررســاناها
ارائــه مزایــای بــزرگ بــرای گوشــی هــای تلفــن همــراه
هســتند و بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد تلفــن را بــا حداقــل
از دســت دادن تــوان و دریافــت انــرژی بهتــر عمــل مــی
کننــد [ .]15آلکســی آلکســیویچ آبریکوســوف ،ویتالــی
الزاریویــچ گینزبــرگ و آنتونــی جیمــز لگــت بــرای
کمکهــای پیشــگام بــه تئــوری ابررســانایی و ابرشــاره
برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  2003شــدند [.]16
 -5فنــاوری دوربینهــای عکاســی دیجیتــال پایــه جایــزه
نوبل فیزیــک 2009
فنــاوری ســاخت دوربینهــای تصویربــرداری و
دوربینهــای عکاســی دیجیتــال گوشــی هــای تلفــن
همــراه بــر اســاس دســتگاه بــار جفــت شــده ()CCD
اســتفاده مــی شــود CCD .یــک حســگر تصویربــرداری
اســت کــه از یــک مــدار یکپارچــه تشکیلشــده کــه
شــامل آرایــهای از اتصــاالت یــا خازنهــای حســاس
متصــل میشــود CCD .قلــب دوربینهــای دیجیتــال
بــوده و جــای شــاتل و فیلــم را در دوربینهــای معمولــی
میگیــرد .یــک فنــاوری مشــابه اســت کــه تصاویــری
بســیار شــفاف و بــا تــوان تفکیــک بــاال را ارائــه مــی
دهــد و در نــور کــم تصاویــر بســیار خوبــی نمایــش
مــی دهــد[ .]17ایــن وســیله نظیــر چشــم انســان ولــی
بــه صــورت الکترونیکــی کار مینمایــد .هــر  CCDاز
میلیونهــا ســلول بنــام فتوســایت یــا فتودیــود تشــکیل
شــده اســت .ایــن نقــاط در واقــع حســگرهای حســاس
بــه نــوری هســتند کــه اطالعــات نــوری را بــه یــک
شــارژ الکتریکــی تبدیــل مینماینــد .وقتــی اجــزای
نــور کــه فوتــون نامیــده میشــود وارد بدنــه ســیلیکون
فتوســایت میشــود ،انــرژی کافــی بــرای آزادســازی

الکترونهایــی کــه بــا بــار منفــی شــارژر شــدهاند ایجــاد
میگــردد .هــر چــه نــور بیشــتری وارد فتوســایت شــود،
الکترونهــای بیشــتری آزاد میشــود .هــر فتوســایت
دارای یــک اتصــال الکتریکــی اســت کــه وقتــی اختــاف
پتانســیل الکتریکــی بــه آن اعمــال میشــود ،ســیلیکون
زیــر آن پذیــرای الکترونهــای آزادشــده میشــود و
هماننــد یــک خــازن بــرای آن عمــل میکنــد .بنابرایــن
هــر فتوســایت دارای یــک شــارژ ویــژه خــود اســت کــه
هــر چــه بیشــتر باشــد ،پیکســل روشــنتری را ایجــاد
میکنــد [ .]18ســاختار اولیــه  CCDدر ســال  ۱۹۶۹توســط
بویــل و اســمیت از آزمایشــگاههای بــل پیشــنهاد شــد.
ایــن ســاختار متشــکل از یــک ســری الکتــرود فلــزی
بــه صــورت آرایــهای از خازنهــای نیمههــادی اکســید
فلــزی بــود  ،کــه هــر کــدام بــه یکــی از ســه الکتــرود
موجــود در یــک ســطر متصــل شــدهاند .ایــن دو نفــر
بــه خاطــر ایــن ابــداع ،برنــده نیمــی از جایــزه نوبــل
فیزیــک ســال  ۲۰۰۹شــدند .اولیــن  CCDمربــوط بــه
تصویربــرداری بــه قالــب  ۱۰۰در  ۱۰۰پیکســل ،در ســال
 ۱۹۷۴توســط شــرکت  Fairchild Electronicsتولیــد گردیــد.
در ســال بعــد ایــن وســیله در دوربینهــای تلویزیونــی
بــرای رســانههای تجــاری و بعدهــا در تلســکوپها،
وســایل تصویربــرداری پزشــکی و دوربینهــای عکاســی
دیجیتــال مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [ 19و .]20
 -6فنــاوری فیبــر نــوری بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک
2009
نیمــی دیگــر از جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  ۲۰۰۹بــه
چارلــز کائــو از دانشــگاه چینــی هنگکنــگ تعلــق
گرفــت .کائــو بــا اکتشــاف خــود ،تحولــی عظیــم را
در فیبرهــای نــوری بــه وجــود آورد [ .]21او موفــق
شــد بــا محاســبات دقیــق ،نشــان دهــد کــه چگونــه
میتــوان پرتوهــای نــور را بــا اســتفاده از فیبرهــای
نــوری شیشــهای ،تــا مســافتهای طوالنــی انتقــال داد.
او نشــان داد کــه میتــوان بــا اســتفاده از رشــتههای
نــازک شیشــه خالــص ،ســیگنالهای نــور را تــا فواصــل
چنــد صــد کیلومتــری منتقــل کــرد و ایــن ،در مقایســه
بــا ابعــاد  20متــری فیبرهــای نــوری در دســترس در دهــه
 1340 / 1960غیرقابلتصــور بــود .فیبرهــای نــوری امروز
در نقــش شــبکه انتقــال اطالعات ،جامعــه ارتباطــی امروز
را تغذیــه میکنــد و اصلیتریــن بخــش ارتباطــات
پهــن بانــد دنیــای امــروز ماننــد اینترنــت اســت .نــور
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درون رشــتههای نــازک از شیشــه حرکــت میکنــد و
نزدیــک بــه تمــام اطالعــات صوتی-تصویــری و دادههــا
را در همــه جهتهــا منتقــل میکنــد .بــه کمــک ایــن
فنــاوری میتــوان نوشــتهها ،موســیقی ،تصویــر و
ویدیــو را در کســری از ثانیــه بــه سراســر جهــان منتقــل
کــرد .اگــر میتوانســتیم تمــام فیبرهــای نــوری زمیــن را
در امتــداد یکدیگــر قــرار دهیــم ،یــک میلیــارد کیلومتــر
درازا مییافــت کــه میشــد بــا آن ،تقریبـ ًا فاصلــه زمیــن
تــا ســیاره زحــل را پوشــاند .بــا ایــن همــه فیبــر نــوری
میتــوان  25هــزار بــار را دور زد .شــایان ذکــر اســت
کــه ایــن همــه فیبــر نــوری ،غیــر از هــزاران کیلومتــر
فیبرهــای نــوری اســت که هــر روز تولیــد میشــود [.]22
 -7فنــاوری صفحــه هــای نمایشــگر لمســی بــر پایــه
جایــزه نوبــل فیزیــک ســال 2010
چگونگــی عملکــرد صفحــه هــای نمایشــگر لمســی بــه
ایــن صــورت اســت کــه اگــر صفحــه نمایــش بــا یــک
شــیء هــادی مناســب مثــل سرانگشــت لمــس میشــود،
مقــداری از بــار الکتریکــی بــه کاربــر منتقــل میشــود در
نتیجــه بــار الکتریکــی بــر روی عنصــر خازنــی کاهــش
مییابــد .ایــن کاهــش توســط مدارهایــی کــه در
گوشــههای صفحــه نمایــش قــرار دارنــد ،اندازهگیــری
میشــود .رایانــه از تغییــرات نســبی بــار در هــر گوشــه
مــکان دقیــق لمــس را محاســبه نمــوده و اطالعــات
را بــه درایــو نرمافــزاری میفرســتد [ .]23فنــاوری
صفحــه هــای نمایشــگر لمســی بــا کشــف گرافــن بهبــود
قابلمالحظــهای یافــت .گرافــن مــادهای از یــک الیــه
«گرافیــت» اســت کــه آن را هــم بســیار قدرتمنــد و هــم
انعطافپذیــر میکنــد .ایــن مــاده از آن جایــی کــه
هــم رساناســت و شــفاف میتوانــد در صفحههــای
نمایشــگر گوشــیهای هوشــمند و فناوریهــای
پوشــیدنی کاربــرد گســتردهای داشــته باشــد .ایــن
مــاده ایــن توانایــی را دارد کــه روی پوشــش شیش ـهای
گوشــیهای هوشــمند و تبلــت هــا کشــیده شــود و بــا
توانایــی رســانایی الکتریکــی ،بــرای صفحههــای لمســی
بــه کار گرفتــه شــود [ .]24گرافــن (مــواد بــا قطــر
یــک اتــم) را دو دانشــمند بــه نامهــای آنــدره گیــم
و کنســتانتین نووســلوف از دانشــگاه منچســتر بریتانیــا
اختــراع کردنــد و بــرای آن در ســال  2010جایــزه
نوبــل فیزیــک را گرفتنــد .آنهــا گرافــن را از تکههــای
گرانیــت اســتخراج کردنــد .گرانیــت همــان مــاده معمــول

مصرفــی در ســاخت نــوک مداد اســت .این دو دانشــمند
در آزمایشهــا خــود بــا وســایلی همچــون نوارچســب،
ورقههایــی از کربــن بــه قطــر یــک اتــم تولیــد کردنــد.
عــاوه بــر ایــن آنهــا در آزمایــش خــود نشــان دادنــد
ل مســطح دارای خــواص
کــه اتمهــای کربــن بــا شــک 
خارقالعــاده مــی باشــند کــه در دنیــای فیزیــک
کوانتــوم دارای ویژگیهــای اســتثنایی اســت [ 25و .]26
 -8فنــاوری المــپ کــم مصــرف دیــود نورافشــان ()LED
بــر پایــه جایــزه نوبــل فیزیــک ســال 2014
فنــاوری صفحــه نمایشــگر دیــود نورافشــان ( )LEDکــه
جایــزه نوبــل شــیمی ســال 2000را بــه خــود اختصــاص
داده بــود در ســال  2014کامــل تــر شــد .جایــزه نوبــل
 ۲۰۱۴فیزیــک بــه خاطــر اختــراع المپهــای  LEDآبــی
بــه گروهــی از محققــان ژاپنــی اختصــاص یافــت کــه
گفتــه میشــود ایــن اختــراع میتوانــد بــه عنــوان
هســته مرکــزی سیســتمهای انعــکاس نــور بــرای کاهــش
مصــرف انــرژی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد LED .هــا
بــا رنــگ هــای دیگــر از اواســط قــرن بیســتم وجــود
داشــتند ،امــا تولیــد  LEDبــا نــور آبــی تــا ســال هــای
ابتدایــی دهــه ی  ۹۰امــکان پذیــر نشــده بــود و نیازمنــد
تحقیقــات بســیار گســترده تــری محســوب مــی گشــت.
چراغهــای  LEDآبــی کــه مصــرف انــرژی در سیســتمهای
روشــنایی را بــه میــزان قابــل مالحظــه کاهــش میدهنــد،
در نســل جدیــد ابزارهــای الکترونیکــی اهمیــت بســیاری
دارنــد .بــا اختــراع جدیــد آکازاکــی و آمانــو و ناکامورا
تحــول بزرگــی در دنیــای المپهــای  LEDایجــاد
کردنــد کــه کاهــش قابــل مالحظــه در مصــرف انــرژی
ایجــاد میکنــد .ایــن افــراد متوجــه شــدند نیتریــد
گالیــم مــی توانــد رنــگ آبــی پدیــد آورد و ســپس
راهــی پیــدا نمودنــد تــا بــا اســتفاده از ایــن مــاده و بــه
کارگیــری آن در کنــار آلومینیــوم و ایندیــم بــه تولیــد
نــور از طریــق روشــی بــا صرفــه بپردازنــد .بــرای تولیــد
نــور بــه رنــگ ســفید یــا  LEDهــای کــه بتواننــد نــور
ســفید ارائــه نماینــد نیــاز بــه ســه رنــگ قرمــز ،ســبز
و آبــی بــوده اســت و اکتشــاف محققیــن مــورد اشــاره
در اصــل کامــل کننــده حلقــه ی گــم شــده در زمینــه
ی  LEDهــا محســوب مــی گــردد .پــس از ایــن ابــداع
انــدک انــدک بــه کارگیــری  LEDهــای ســفید در عرصــه
هــای متفــاوت امــکان پذیــر شــد .قیمــت پاییــن المــپ
هــای مبتنــی بــر ،LEDعمــر طوالنــی و مصــرف انــدک
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آنهــا روشــنایی را بــرای  1/5میلیــارد نفــر در جهــان بــه
ارمغــان آورده اســت .بــر اســاس گزارشهــای موجــود
گفتــه میشــود کــه چراغهــای  LEDایــن محققــان
ژاپنــی میتوانــد بــهازای هــر یــک وات انــرژی ۳۰۰
لومــن روشــنایی تولیــد مــی کننــد و بــه عبــارت دیگــر،
بــا مصــرف هــر وات انــرژی  ۳۰۰بــار خاموش-روشــن
میشــوند تــا بــه محیــط پیرامــون روشــنایی ببخشــند.
المپهــای آبــی  LEDکــه محققــان ژاپنــی تولیــد
کردهانــد میتوانــد در انــواع محصــوالت الکترونیکــی
خانگــی ،چــراغ اتومبیــل ،المپهــای فضــای ســبز،
فلــش دوربیــن ،چراغقوههــای جیبی،گیرنــده تلویزیــون
و صفحــه هــای تلفــن همــراه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
المپ¬هــای  LEDبرتریهــای بســیاری بــر منابــع نــور
ســنتی دارنــد کــه مصــرف کمتــر ،عمر بیشــتر ،اســتحکام
بیشــتر ،انــدازه کوچکتــر و ســرعت بیشــتر در خامــوش و
روشــن شــدن از آن جملــه انــد [.]27
نتیجهگیری

آنهــا فراهــم نمــود .ملزومــات دانشــمندان مــواردی
ماننــد دانشــگاه کیفــی و افتخــار آفریــن ،آزمایشــگاه
پیشــرفته شــامل ابــزار هــای دقیــق ،اینترنــت بــا پهنــای
بانــد بــاال و پرســرعت ،ارتباطــات ملــی و بیــن المللــی،
همــکاری بــا دانشــجویان توانــا و پژوهشــگران پســا
دکتــرا ،دوری از بوروکراســی هــای مالــی و اداری و
در نهایــت داشــتن آرامــش و انگیــزه مــی باشــد .ایــن
ملزومــات موجــب ســاختار و پیشــرفت علــم مــی شــود،
رابطــه بســیار مســتقیم بیــن رشــد علــم و فنــاوری دارد.
برنــدگان جایــزه نوبــل بــه صــورت مســتقیم و غیــر
مســتقیم بــه رشــد فنــاوری کمــک شــایان مــی کننــد.
برنــدگان جوایــز نوبــل در غــرور ملــی هــر کشــور نقــش
ایفــا مــی نماینــد و غــرور ملــی موجــب انجــام کار هــای
بــزرگ از جملــه فنــاوری هــای بــزرگ و کوچــک مــی
شــود.
درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

بــدون شــک دســتاورد هــای پژوهشــی در علــوم پایــه و پایگاه های مورد استفاده
تحقیقــات بنیــادی عامــل رشــد فنــاوری هــای پیشــرفته
www.nobelprize.org
در ســال هــای اخیــر مــی باشــد .در ســاخت گوشــی
www.bell-labs.com
هــای تلفــن همــراه فنــاوری هــای مختلفــی نقــش دارنــد
کــه بــر اســاس حداقــل هشــت جایــزه نوبــل در زمینــه
هــای فیزیــک و شــیمی اســت .فنــاوری هایــی از قبیــل منابع
صفحــه نمایشــگر دیــود نــور گسیلشــده (جایــزه نوبــل
شــیمی ســال  ،)2000تراشــه و ســاختارهاي پیوندهــای [1] Levinovitz, A. W., & Ringertz, N. (2001). The Nobel Prize: the
first 100 years. Imperial College Press, London, England, 20-25
ناهمگــون نیمهرســانا (جایــزه نوبــل فیزیــک ســال
 ،)2000اَبَررســاناها (جایــزه نوبــل فیزیــک ســال [2] Eshach, H. (2009). The Nobel Prize in the physics class: Science, ،)2003
دوربینهــای عکاســی دیجیتــال و فیبــر نــوری (جایــزه history, and glamour. Science & Education, Vol. 18, No.10, PP. 1377-
1393.
نوبــل فیزیــک  ،)2009صفحــه هــای نمایشــگر لمســی
[3] Schubert, E. F., Gessmann, T., & Kim, J. K. (2005). Light emitting
(جایــزه نوبــل فیزیــک ســال  )2010و فنــاوری المــپ
diodes. John Wiley & Sons, New York City, United States, PP 32-44
کــم مصــرف دیــود نورافشــان (پایــه جایــزه نوبــل [4] Fukasawa, K., Miyashita, J., & Tsuchiya, K. (2005). U.S. Patent
فیزیــک ســال  )2014اســت .دســتاورد هــای پژوهشــی No. 6,914,267. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
هفــده دانشــمند در ســالیان متمــادی بــه تحقیــق موجــب [5] Yagi, T. (2004). U.S. Patent No. D491, 899. Washington, DC: U.S.
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جوایز علمی نوبل سال 2015
سهند سراجیان

*

چکیده
در مقالــه حاضــر ،جوایــز علمــی نوبــل ســال  2015مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه شــامل
چهــار رشــته فیزیــک ،شــیمی ،پزشــکی و علــوم اقتصــادی مــی باشــند .معرفــی افــراد برگزیــده بــه
همــراه شــرح کوتاهــی از زندگــی نامــه و پیشــینه علمــی مرتبــط بــا جایــزه دریافتــی شــان صــورت
گرفتــه اســت .جایــزه فیزیــک بــه تحقیقــات دو پژوهشــگر بــه نــام هــای آرتــور بــی مــک دونالــد
و تاکاکــی کاجیتــا کــه منجــر بــه کشــف «نوســانات ذرات نوتینــو» شــده اعطــا گردیــده اســت.
جایــزه شــیمی بــه طــور مشــترک بــه آقایــان تومــاس لینــدال ،پــاول مدریــچ و عزیــز ســانکار بــه
خاطــر مطالعــات ترمیــم  DNAتقدیــم شــده اســت .جایــزه اقتصــاد نیــز بــه آقــای آنگــوس دیتــون
بــه جهــت «تجزیــه و تحلیــل مصــرف ،رفــاه و فقــر» تعلــق گرفتــه اســت .جایــزه پزشــکی بیــن دو
پژوهــش تقســیم شــد .یــک نیمــه بــه طــور مشــترک بیــن آقایــان ویلیــام ســی کمپبــل و ساتوشــی
امــورا «بــرای اکتشــافات درمانــی جدیــد بــرای عفونــت هــای ناشــی از انــگل هــای روده» و نیمــی
دیگــر بــه خانــم یــووو تــوو بــرای اکتشــافات درمانــی جدیــد بــرای ماالریــا اعطــا گردیــد .در
نهایــت بــه تاریخچــه اعطــای جوایــز علمــی نوبــل بــه دانشــمندان مســلمان اشــاره مــی گــردد.
واژگان کلیدی :علم ،پیشقراوالن علم ،جایزه نوبل ،دانشمندان برتر ،جوایزنوبل .2015

* دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران ،تلفن ،09353335150 :آدرس ایمیلs.serajian@ut.ac.ir :
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در گزارشــش مــرگ لودویــگ را بــا آلفــرد اشــتباه گرفته،
و یــک مقالــه بــا تیتــر تاریخــی» ســوداگر مــرگ مــرده
اســت ».چــاپ مــی کنــد .ایــن تیتــر و مقالــه اش کــه او
را بــه خاطــر اختــراع دینامیــت گنــاه کار خوانــده بــود،
آلفــرد را بــه فکــر ایجــاد تصویــر بهتــری از خــود نــزد
آینــدگان واداشــت .ایــن نشــریه ایــن گونــه نوشــته بــود:
«تاجــر مــرگ مردهاســت ،دکتــر آلفــرد نوبــل ،فــردی
کــه بــرای ایجــاد راهــی بــرای کشــتن افــراد بیشــتر در
زمــان کمتــر ثروتمنــد شــده بــود؛ دیــروز فــوت کــرد».
[.]1

آدمــی از بــدو آفرینــش تمایــل داشــته اســت کــه هرچــه
را کــه ممکــن اســت بدانــد و بفهمــد ،زیــرا کنجــکاو
زاده شــده اســت .کنجــکاوی انســان از کنجــکاوی
هــر موجــود زنــده دیگــری کاملتــر و پایدارتــر اســت.
رضایــت آدمــی در فــرو نشــاندن ایــن کنجــکاوی،
همــراه بــا توانایــی او در بــه خاطــر آوردن ،اســتدالل
کــردن و ارتبــاط دادن ،بــه پیدایــش فرهنــگ کامــل  ،و
از جملــه علــم منجــر شــده اســت .بنابرایــن مــی تــوان
گفــت کــه از همــان زمانــی کــه انســان ،پــای بــه ایــن
جهــان گذاشــته اســت ،علــم نیــز بــه وجــود آمــده و بــا
رشــد فکــری بشــر ،علــم تکامــل یافتــه اســت.
میــل بــه کنــکاو در جهــان هســتی و کشــف اســرار آن جایزه نوبل
همــواره در وجــود و فطــرت آدمــی بــوده اســت .در ایــن
میــان در طــول تاریــخ همــواره بــوده انــد شــخصیت در  27نوامبــر ســال  ،1895آلفــرد نوبــل آخریــن
هایــی کــه ایــن کنجــکاوی در آن هــا ســیری ناپذیــر وصیــت نامــه خــود را امضــا کــرد ،و بزرگتریــن ســهم
بــوده و کل زندگــی خــود را وقــف علــم کــرده انــد و از ثــروت خــود را بــه یــک ســری از جوایــز در رشــته
اکنــون نــام هــای پــر آوازه ای از خــود برجــا گذاشــته هــای فیزیــک ،شــیمی ،فیزیولــوژی یــا پزشــکی ،ادبیــات
و صلــح بنــام جوایــز نوبــل ،اختصــاص داد .در ســال
انــد.
شــناخت بــزرگان علمــی و ســوابق پژوهشــی درخشــان  ،1968بانــک مرکــزی ســوئد ،جایــزه علــوم اقتصــادی
آنهــا کــه مزیــن بــه برتریــن جایــزه علمــی جهــان نوبــل را نیــز بــه یــاد آلفــرد نوبــل پایــه گــذاری کــرد.
شــده اســت ،مــی توانــد چــراغ راهــی بــرای آشــنایی
و ارتبــاط بیشــتر محققــان کشــورمان بــا پیشــقراوالن جایزه فیزیک
علمــی ،زمینــه هــای کاری و آثــار تالیفــی آنهــا ،امــکان
ســنجی همــکاری هــای تحقیقاتــی باشــد تــا منجــر بــه جایــزه ســال  2015بــه پژوهــش هــای آقایــان آرتــور
ارتقــای بیــش از پیــش رتبــه علمــی ایــران در عرصــه بــی مــک دونالــد و تاکاکــی کاجیتــا بــه بخاطــر کشــف
نوســانات نوترینــو ،کــه نشــان مــی دهــد نوترینوهــا
جهانــی گــردد.
دارای جــرم مــی باشــند ،مشــترکا اهــدا شــد.
آلفرد نوبل
آرتور بی مک دونالد
متولــد  21اکتبــر  1833در اســتکهلم ســوئد ،شــیمیدان  • ،متولد 29 :آگوست  ، 1943سیدنی  ،کانادا
مهنــدس و صنعتگــر ســوئدی ،کــه مکتشــف دینامیــت و • محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
دیگــر مــواد منفجــره قــوی تــر مــی باشــد .او  10دســامبر کویینــز ،کینگســتون ،کانــادا
• سهم از جایزه1/2 :
 ،1896در ســان رمــو ایتالیــا درگذشــت [.]1
تاکاکی کاجیتا
یک تیتر تاریخ ساز!
• متولد 9 :مارس  ،1959هیگاشی ماتسویاما  ،ژاپن
امــا جالــب اســت بدانیــم ریشــه پیدایــش جایــزه نوبــل • محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
بــه یــک تیتــر دروغ و جنجالــی بــر مــی گــردد! پــس توکیــو ،کاشــیوا ،ژاپــن
از اکتشــافات متعــدد در مــورد مــواد منفجــره ،ثــروت • سهم از جایزه1/2 :
آلفــرد بــه صــورت خیــره کننــده ای افزایــش یافــت .تــا
اینکــه در ســال  1888بــرادرش لودویــگ هنــگام اقامــت پیشینه و شرح پژوهش ها
در کــن فرانســه از دنیــا رفــت .یــک روزنامــه فرانســوی
نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

141

جوایز علمی نوبل سال 2015
مــدل اســتاندارد مــورد اســتفاده توســط فیزیــک جدیــد
دارای ســه نــوع مختلــف از یــک ذره بســیار کوچــک و
گریــزان و دســت نیافتنــی بــه نــام نوترینــو مــی باشــد.
تحقیقــات دکتــر مــک دونالــد در مرکــز رصــد نوترینــو
ســادبری ( )SNOصــورت گرفــت کــه مرکــزی بــا
امکانــات پیشــرفته واقــع در  2کیلومتــری زیــر زمیــن،
داخــل یــک معــدن نیــکل فعــال مــی باشــد .در ســال
 2000آزمایــش هــا نشــان داد کــه نوترینوهــای ناشــی از
واکنــش هــای هســته ای در داخــل خورشــید ،در مســیر
خــود بــه ســمت زمیــن ناپدیــد نمــی شــوند و پــس از
رســیدن بــه  SNOبــا ماهیــت مختلــف ثبــت مــی شــوند.
بــه طــور مشــابه در ســال  ،1998در آشکارســاز ســوپر
کامیوکانــده کــه آزمایشــگاهی واقــع در یــک معــدن در
ژاپــن مــی باشــد ،دکتــر کاجیتــا نوترینوهــای حاصــل از
واکنــش هــای بیــن پرتوهــای کیهانــی و جــو زمیــن را
شناســایی کــرد [.]4-2
در نتیجــه انــدازه گیــری هــای دو محقــق انحرافاتــی را
نشــان داد ،کــه ایــن انحرافــات بدیــن گونه توجیه شــدند
کــه نوترینوهــا بیــن انــواع مختلــف تغییــر مــی کننــد .این
بدیــن معنــی اســت کــه آنها بایــد دارای جــرم باشــند .در
نهایــت بخاط��ر نتای��ج مشــابه هــردو محقـ�ق جایــزه نوبــل
فیزیــک  2015مشــترکا بــه هــر دوی آنهــا تعلــق گرفــت.
ایــن کشــف بــه حــل معمــای نوترینــو منجــر شــد کــه
ســالیان دراز بــه مســاله ای پیچیــده بــرای فیزیکدانــان
بــدل شــده بــود .بــا ایــن وجــود ،در مــدل اســتاندارد،
نوترینوهــا فاقــد جــرم اســت و مــدل مــی بایســت
اصــاح گــردد.
جایزه شیمی
جایــزه ســال  2015بــه طــور مشــترک بــه آقایــان
تومــاس لینــدال  ،پــاول مدریــچ و عزیــز ســانکار بــه
خاطــر مطالعــات مکانیکــی ترمیــم  DNAاعطــا شــد.

پاول مدریچ
• متولــد 13 :ژوئــن  1946راتــون ،نیومکزیکــو ،ایــاالت
متحــده
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :موسســه
پزشــکی هــوارد هیــوز ،دورهــام ،ایــاالت متحــده  -دوک
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه ،دورهــام ،ایــاالت متحــده
• سهم از جایزه1/3 :
عزیز سانکار
• متولد 8 :سپتامبر  1946ساوور ،ترکیه
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
کارولینــای شــمالی در چپــل هیــل ،ایــاالت متحــده
• سهم از جایزه1/3 :
پیشینه و شرح پژوهش ها:
ســلول هــای زنــده ،حــاوی مولکــول هــای  DNAهســتند
کــه حامــل ژن هــای یــک ارگانیســم مــی باشــند .بــرای
زندگــی و رشــد ارگانیســم DNA ،آن نمــی توانــد تغییــر
کنــد .مولکــول هــای  DNAکامــا پایــدار نیســتند و مــی
تواننــد آســیب ببیننــد.
از اواســط دهــه  1970از طریــق مطالعــات روی باکتــری
هــا ،تومــاس لینــدال نشــان داد کــه چگونــه مولکــول
هــای پروتئیــن خاصــی ،آنزیــم هــا را ترمیــم ،حــذف و
یــا بــا بخــش هــای آســیب دیــده  DNAجایگزیــن مــی
کننــد [.]6 ,5
در ســال  ،1989پــاول مدریــچ بــا انجــام مطالعــات بــر
روی ویــروس هــای باکتریایــی نشــان داد کــه چگونــه
گــروه هــای متیــل چســبیده بــه مولکــول  DNAبــه عنوان
ســیگنال هایــی بــرای تعمیــر کپــی هــای نادرســت DNA
عمــل مــی کننــد [ .]7در ســال  ،1983عزیــز ســانکار بــا
انجــام مطالعــات بــر روی باکتــری هــا ،نشــان داد کــه
چگونــه مولکــول هــای پروتئیــن و آنزیــم هــای ترمیــم
مشــخص DNA ،آســیب دیــده از اشــعه مــاوراء بنفــش
( )UVرا ترمیــم مــی کننــد [.]8
ایــن کشــفیات درک مــا را در رابطــه بــا اینکــه ســلول
زنــده چگونــه کار مــی کنــد ،علــل ســرطان و فرآیندهای
پیــری افزایــش داد.

توماس لیندال
• متولد 28 :ژانویه  ،1938استکهلم ،سوئد
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :موسســه
فرانســیس کریــک ،هرتفوردشــایر ،بریتانیــا  -آزمایشــگاه
کلرهــال ،هرتفوردشــایر ،بریتانیــا
جایزه علوم اقتصادی
• سهم از جایزه1/3 :

جایــزه اقتصــاد ســال  2015بــه آقــای آنگوس دیتــون به
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جهــت «تجزیــه و تحلیــل مصــرف ،رفــاه و فقــر» اعطــا ویلیام سی کمپبل
• متولد 28 :ژوئن  ،1930راملتن ،ایرلند
شــد.
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه درو،
مدیســون ،نیوجرســی ،ایــاالت متحــده
آنگوس دیتون
• سهم از جایزه1/4 :
• متولد 19 :اکتبر  ،1945ادینبورگ ،انگلستان
• محل خدمت در زمان اهدای جایزه :دانشگاه پرینستون،
ساتوشی امورا
پرینستون ،ایاالت متحده
• متولد 12 :جوالی  ،1935استان یاماناشی ،ژاپن
• سهم از جایزه1/1 :
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :دانشــگاه
کیتاســاتو ،توکیــو ،ژاپــن
پیشینه و شرح پژوهش ها:
• سهم از جایزه1/4 :
مصــرف کاال و خدمــات نقــش مهمــی در رفاه و آســایش
انســان ایفــا مــی کنــد .درک ایــن روابــط بــرای طراحــی پیشینه و شرح پژوهش ها
سیاســت هــای اقتصــادی بســیار مهــم اســت .آنگــوس
دیتــون بررســی کــرده اســت کــه چگونــه مصــرف افــراد تعــدادی از بیمــاری هــای عفونــی وخیــم توســط انــگل
بــه توســعه اقتصــادی جامعــه در مقیــاس بزرگتــر مربــوط هــا ایجــاد مــی شــوند کــه توســط حشــرات گســترش
مــی شــود .پژوهــش آنگــوس دیتــون ارتبــاط مصــرف مــی یابنــد .بیمــاری کــوری رودخانــه ای یکــی از همیــن
بــا قیمــت هــا را بررســی مــی کنــد ،مصــرف را مرتبــط بیمــاری هاســت کــه توســط یــک کــرم کوچــک ایجــاد
بــا پــس انــداز و درآمــد مــی دانــد ،و نشــان میدهــد کــه مــی شــود مــی توانــد قرنیــه را عفونــی کــرده و باعــث
چگونــه داده هــای مصــرف مــی تواننــد بــرای تجزیــه و کــوری شــود .فیالریازیــس لنفــاوی  ،یــا داءالفیــل نیــز
تحلیــل رفــاه ،فقــر و توســعه اقتصــادی مــورد اســتفاده توســط یــک کــرم ایجــاد مــی شــود و باعــث ورم مزمــن
قــرار گیرنــد .بدیــن ترتیــب پژوهــش فــوق درک مــا را از مــی شــود .ساتوشــی امــورا باکتــری هایــی کشــت
جنبــه هــای مختلــف مصــرف عمیــق تــر کــرد [ .]10 ,9داد ،کــه مــوادی تولیــد مــی کننــد کــه مانــع از رشــد
میکروارگانیســم هــای دیگــر مــی شــود .در ســال 1978
او موفــق بــه کشــت یــک نــژاد از مــاده ای شــد کــه
جایزه پزشکی
ویلیــام کمپبــل آنــرا خالــص کــرده بــود( ،آورمکتیــن)،
جایــزه ســال  2015بــه طــور مشــترک بیــن دو پژوهــش کــه در یــک فــرم اصــاح شــده شــیمیایی (ایورمکتیــن)،
پزشــکی تقســیم شــد .یــک نیمــه اش بــه طــور مشــترک در برابــر بیمــاری کــوری رودخانــه و داءالفیــل موثــر
بیــن آقایــان ویلیــام ســی کمپبــل و ساتوشــی امــورا موفــق شــد [.]12 ,11
«بــرای اکتشــافات درمانــی جدیدشــان بــرای عفونــت
هــای ناشــی از انــگل هــای روده» و نیمــی دیگــر بــه امــا نیمــه دیگــر جایــزه نوبــل پزشــکی  2015بــه
خانــم یــووو تــوو بــرای اکتشــافات درمانــی جدیــد تحقیقــات خانــم یــووو تــوو در مــورد بیمــاری دیگــری
از ایــن گونــه بیمــاری هــا اختصــاص یافــت .ماالریــا
بــرای ماالریــا اعطــا گردیــد.
بــه وســیله یــک انــگل تــک ســلولی ایجــاد مــی شــود
کــه باعــث تــب شــدید مــی گــردد .طــب ســنتی
یووو توو
چینــی از گیــاه کوهــی درمنــه بــرای درمــان تــب
• متولد 30 :دسامبر  ،1930ژجیانگ نینگپو ،چین
• محــل خدمــت در زمــان اهــدای جایــزه :آکادمــی طــب اســتفاده مــی کنــد .پــس از انجــام مطالعــات بــر روی
داروهــای گیاهــی ســنتی ،خانــم یــووو تــوو موفــق بــه
ســنتی چینــی ،پکــن ،چیــن
اســتخراج یــک مــاده بــه نــام آرتمیســینین شــد کــه در
• سهم از جایزه1/2 :
برابــر انــگل ماالریــا مقاومــت مــی کنــد .داروهــای بــر
پایــه آرتمیســینین منجــر بــه درمــان و ارتقــای ســامت
میلیونهــا نفــر شــد [.]13
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جوایز علمی نوبل سال 2015
تاریخچــه دریافــت نوبــل علمــی توســط دانشــمندان
مســلمان

وب سایت بازدید شده در این مقاله
http://www.nobelprize.org/

)(1

بــرای اولیــن بــار در ســال  1979محمــد عبدالســام
دانشــمند پاکســتانی تبــار جایــزه نوبــل فیزیــک و پــس
از آن احمــد حســن زویــل محقــق مصــری تبــار ،جایــزه
[1] Benjamin, J. R., Ludy, T. (2003). Behavioral science and the Noنوبــل شــیمی را در ســال  1999بــه عنــوان دانشــمندان
bel Prize: A history, American Psychologist, Vol. 58, p. 731.
مســلمان دریافــت نمودنــد و در ســال ،2015
[2] Jung, C., Kajita, T., Mann, T. and McGrew, C. (2001). Oscilجایــزه
ترکیــه
عزیــز ســانکار تــرک تبــار از کشــور
lations of atmospheric neutrinos, Annual Review of Nuclear and
نوبــل شــیمی را دریافــت نمــود .البتــه الزم بــه ذکــر
Particle Science, Vol. 51, PP. 451-488.
اســت محمــد عبدالســام در کالــج ســلطنتی انگلســتان [3] Kearns, E., Kajita, T. and Totsuka, Y. (1999). Detecting massive
neutrinos, Scientific American, Vol. 281, PP. 64-71.
و احمــد زویــل در موسســه تکنولــوژی کالیفرنیــا در
آمریــکا و عزیــز ســانکار در دانشــگاه کارولینــای شــمالی [4] Kajita, T. (1999). Observation of atmospheric neutrinos in Su-
در کشــور آمریــکا مشــغول بــه پژوهــش بــوده انــد کــه per-Kamiokande and the neutrino oscillation parameters, Interna-
tional Cosmic Ray Conference, p. 184.
جایــزه نوبــل بــه آنهــا اعطــا شــد.
منابع

نتیجه گیری و پیشنهادات
در مقالــه حاضــر برگزیــدگان جوایــز علمــی نوبــل 2015
بررســی شــدند .جایــزه نوبــل عــاوه بــر رشــته هــای
مذکــور ،در زمینــه صلــح و ادبیــات نیــز تعریــف شــده
اســت کــه بــا توجــه بــه هــدف مقالــه و عــدم ارتبــاط
دو جایــزه بــاال بــه مقولــه علــم از پرداختــن بــه آنهــا
صرفنظــر شــده اســت.
در تعریــف بنیــاد نوبــل ،جایــزه بــه پژوهشــی اعطــا مــی
شــود کــه کمــک شــایانی بــه بشــریت نمــوده اســت .بــا
ایــن تعریــف و معیــار کلــی ،هــر ســاله پــس از اعــام
اســامی برنــدگان ،انتقــادات و اعتراضــات متعــددی از
اقصــی نقــاط جهــان بــه گــوش مــی رســد کــه بــه کمیته
نوبــل انتقــاد مــی نماینــد .نظــر بــه اینکــه غالــب پــروژه
هــای علمــی شــاخص در جهــان بــه صــورت گروهــی
و در قالــب همــکاری هــای تحقیقاتــی صــورت مــی
گیــرد کــه تعلــق جایــزه تنهــا بــه یــک شــخص ،زمینــه
انتقــادات را فراهــم مــی نمایــد.
امیــد اســت زیرســاخت همــکاری هــای مشــترک بــرای
پژوهشــگران ایرانــی بهتــر فراهــم شــود تــا در آینــده
نزدیــک شــاهد دریافــت جوایــز نوبــل بــه دانشــمندان
ایرانــی باشــیم.

[5] Lindahl, T. (1976). New class of enzymes acting on damaged
DNA.
[6] Olsson, M. and Lindahl, T. (1980). Repair of alkylated DNA in
Escherichia coli. Methyl group transfer from O6-methylguanine to
a protein cysteine residue, Journal of Biological Chemistry, Vol. 255,
PP. 10569-10571.
[7] Grilley, M., Holmes, J., Yashar, B. and Modrich, P. (1990). Mechanisms of DNA-mismatch correction, Mutation Research/DNA Repair, Vol. 236, PP. 253-267.
[8] Sancar, A. and Rupp, W. D. (1983). A novel repair enzyme:
UVRABC excision nuclease of Escherichia coli cuts a DNA strand
on both sides of the damaged region, Cell, Vol. 33, PP. 249-260.
[9] Deaton, A. (1992). Understanding consumption, Oxford University Press.
[10] Campbell, J. and Deaton, A. (1989). Why is consumption so
smooth?, The Review of Economic Studies, Vol. 56, PP. 357-373.
[11] Burg, R. W., et al. (1979). Avermectins, new family of potent
anthelmintic agents: producing organism and fermentation, Antimicrobial agents and Chemotherapy, Vol. 15, PP. 361-367.
[12] Blair, L. S. and Campbell, W. C. (1978). Efficacy of avermectins
against Ancylostoma caninum in dogs, Journal of helminthology,
Vol. 52, PP. 305-307.
[13] Tu, Y. The discovery of artemisinin (qinghaosu) and gifts from
Chinese medicine, Nat Med, Vol. 17, PP. 1217-1220.

سپاس
بــا تقدیــر و تشــکر از راهنمایــی هــای دکتــر موســوی
موحــدی اســتاد دانشــگاه تهــران.
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انتقال همزمان قدرت و اطالعات :تحولی نوین در
فناوری ارتباطات بی سیم
شکراله کریمیان

*

چکیده
امــروزه فنــاوری بــی ســیم بــه انــدازه ای فراگیــر شــده کــه حــذف آن از سیســتم هــای ارتباطــی
و مخابراتــی ،آینــده ایــن سیســتم هــا را بــا ابهــام مواجــه مــی ســازد .ایــن ایــده کــه تلفــن هــای
همــراه ،تَبلِــت هــا و یــا حتــی اتوموبیــل هــای الکتریکــی در آینــده ای نــه چنــدان دور قــادر به شــارژ
هوشــمند بــی ســیم باشــند ،بســیار هیجــان انگیــز اســت .از منظــری دیگــر البتــه ،حتــی تصــور اینکــه
قطــع کامــل ارتباطــات در بالیــای طبیعــی یــا حادثــه هــای انســانی چــه فاجعــه ای بــرای ســامت
انســانها و نیــز عملیــات نجــات بــه بــار خواهــد آورد ،دلخــراش اســت .البتــه همــه ی مــا مــدام بــا
مقیــاس بســیار کوچکتــری از ایــن معضــل ،یعنــی نیــاز بــه شــارژ یــا جایگزینــی مکــرر باتــری تلفــن
هــای همــراه و تَبلِــت (لــوح الکترونیکــی) هــای خــود ،دســت و پنجــه نــرم مــی کنیــم؛ چــرا کــه
اساســا کارایــی سیســتم هــای ارتباطــی بــی ســیم بــه عمــر منبــع انــرژی آنهــا (یعنــی باتــری هــا)
محــدود شــده اســت .لــذا ،بــا توجــه بــه زیرســاخت هــای موجــود در انتقــال بــی ســیم اطالعــات
و پیشــرفت هــای اخیــر در انتقــال بــی ســیم انــرژی ،شــاید اکنــون زمــان آن رســیده باشــد تــا بــرای
انتقــال همزمــان قــدرت و اطالعــات ،آینــده ای بیــش از صرفــا یــک رویــا متصــور شــد .فنــاوری
انتقــال همزمــان بــی ســیم قــدرت و اطالعــات (ســویپت ) ،امــکان ایجــاد شــبکه هایــی قویتــر بــا
تــوان عملیاتــی باالتــر و قابلیــت انعطــاف بیشــتر را بــرای یــک ارتبــاط مــداوم واقعــی فراهــم خواهــد
نمــود؛ البتــه ،ایــن مهــم مشــکالت پژوهشــی و پیامدهــای اجرایــی بســیاری را نیــز متوجــه محققیــن
ِ
ـاوری
مــی ســازد .در ایــن نوشــتار ،تــاش گردیــده تــا بــا مــروری بــر آخریــن پیشــرفت هــای فنـ
ســویپت ،کاربردهــای آن ،چالــش هــای کلیــدی و نیــز راه حــل هــا در طراحــی و کاربــرد سیســتم
هــای مبتنــی بــر آن بررســی گــردد .همچنیــن ،پیشــنهادات الزم در جهــت پیــاده ســازی ایــن فنــاوری
واژگان کلیــدی :انتقــال همزمــان بــی ســیم قــدرت و اطالعــات (ســویپت) ،ارتباطــات بــی ســیم ،مایکروویو،
اینترنت اشــیاء.

* پژوهشگر پسا دکرتا ،دانشکده اخرتفیزیک دانشگاه آکسفورد انگلستان ،آدرس ایمیلshokrollah.karimian@physics.ox.ac.uk :
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مقدمه
آغــاز اســتفاده از ادوات الکترونیکــی و دســتگاه هــای
مخابراتــیِ قابــل حمــل از دهــه  1980میــادی ،فوایــد
بیشــماری را بــرای جوامــع انســانی بــه همــراه داشــته
اســت .بــه عنــوان مثــال ،اختــراع و توســعه روز افــزون
اســتفاده از تلفــن هــای همــراه ،تحــوالت عظیمــی در
روش هــای ارتباطــی میــان انســان هــا بــه وجــود آورده
اســت .بــه گــزارش مجلــه ایندیپندنــت ،در ســال 2014
میــادی تعــداد دســتگاه هــای موبایــل در دنیــا بــه 7.2
میلیــارد عــدد رســید [ .]1البتــه از منظــری دیگــر و بــه
لحــاظ زیســت محیطــی ،محصــوالت الکترونیکــی قابــل-
شــارژ بــا شــارژر مخصــوص خــود ارائــه مــی شــوند،
کــه معضــل افزایــش زبالــه هــای الکترونیکــی را درپــی
دارد [ .]2معضلــی کــه الزمــه حــل آن همــکاری ویــژه
انجمــن هــای بــزرگ تحقیقاتــی و صنعــت اســت .ارائــه
پروتــوکل هــای شــارژ عمومــی (ماننــد گــذرگاه هــای
مایکرو-یــو اس بــی) بــه عنــوان اســتاندارد عمومــی
شــارژرهای ســیمی ،یکــی از ایــن راهکارهاســت ،کــه
منتــج بــه کاهــش بیــش از پنجــاه و یــک هــزار تــن از
شــارژرها شــده اســت [ .]3بعــاوه ،روش هــای بــی ســیم
جدیــدی نیــز ظهــور کــرده انــد کــه از برجســته تریــن
آنهــا ،فنــاوری انتقــال همزمــان قــدرت و اطالعــات
(ســویپت) اســت ،کــه پیــش بینــی مــی شــود انقالبــی
در ایــن عرصــه ایجــاد نمایــد.
در ایــن نوشــتار ،ابتــدا بــه معرفــی انــواع فنــاوری هــای
انتقــال بــی ســیم قــدرت و مقایســه ویژگــی هــای آنهــا
مــی پردازیــم .ســپس ،بــا تمرکــز بــر فنــاوری ســویپت،
کاربردهــا ،آخریــن پیشــرفت هــا و نیــز پتانســیل هــای
ایــن فنــاوری بــرای ســاخت شــبکه هایــی بــا ظرفیــت و
قــدرت بیشــتر ،و نیــز انعطــاف باالتــر (نســبت بــه همتای
باســیم آن) ،مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد .همچنیــن
ضمــن بررســی چالــش هــای پیــش رو ،پیشــنهاداتی بــه
منظــور ایجــاد زیرســاخت هــای الزم در جهــت توســعه
ایــن فنــاوری در مقیاســی ملــی و بیــن المللــی ارائــه مــی
گــردد.

میــادی مــی رســد؛ زمانــی کــه رویــای دانشــمندانی
ماننــد هانتیــن و لِبالنــک و شــاید مهمتــر از همــه
نیکــوال تِســا بــرای انتقــال بــی ســیم قــدرت (انــرژی)
بــه نقــاط دیگــر زمیــن آغــاز شــد [ .]4تســا موفــق شــد
انتقــال بــی ســیم قــدرت را توســط یــک جفــت ســیم
پیــچ بــه اثبــات برســاند .او در یکــی از آزمایشــهایش
المپــی را بــه صــورت بــی ســیم از طریــق دو ســیم پیــچ
جــدای از هــم روشــن نمــود []5؛ اصولــی کــه امــروزه
نیــز در فنــاوری انتقــال بــی ســی ِم قــدرت پابرجــا
هســتند .هرچنــد ایــن محققــان موفــق بــه تحقــق رویــای
بزرگتــر خویــش نشــدند ،از دهــه  1960بــه بعــد شــاهد
نمونــه هــای موفــق متعــددی از پیشــرفت انتقــال بــی
ســیم قــدرت بــوده ایــم [.]6-7
ایــن فنــاوری در ســالهای اخیــر و بویــژه در محصــوالت
تجــاری ماننــد تلویزیــون هــای دیجیتــال ،شــارژرهای
موبایــل و لــپ تــاپ ،و ســامانه هــای بازشناســی بــا
امــواج رادیویــی پیشــرفت هــای قابــل مالحظــه ای
داشــته اســت .کاربردهــای بــی نظیــر دیگــری نیــز متکــی
بــر فنــاوری انتقــال بــی ســیم قــدرت در دســت تحقیــق
و اجــرا هســتند کــه از جملــه مــی تــوان بــه ارتبــاط
نقطــه حســگرهای مجــزا و ربــات هــا ،دســتگاه هــای
کاشــته شــده در بــدن ،خودروهــای الکتریکــی آنالیــن
[ ]9-8و ارســال بــی ســیم قــدرت بــه مناطــق غیرقابــل
دســترس یــا خطرنــاک اشــاره نمــود .تصویــر  1نمونــه
هایــی از ایــن کاربــری هــا را نشــان مــی دهــد.

ب) روش های انتقال بی سیم قدرت
دو دســته کلــی از روش هــای انتقــال بــی ســیم قــدرت
وجــود دارد کــه عبارتنــد از :القــای الکترومغناطیســی و
تابــش الکترومغناطیســی [ .]13-10روش هایــی ماننــد
کوپــل القایــی (رزونانــت) و کوپــل خازنــی ،روش هــای
غیرتابشــی و میدان-نزدیــک انتقــال قــدرت هســتند کــه
در دســته نخســت جــای مــی گیرنــد [ .]16-14متقابــا،
روش هــای تابــش الکترومغناطیســی ،ماننــد انتقــال
قــدرت مایکروویــو [ ]17و لیــزر ،روش هــای انتقــال
قــدرت تابشــی و میــدان-دور هســتند.
سیســتم هــای «انتقــال تابشــی» بــه دلیــل کاربــرد در مکان
هایــی کــه اســتفاده از شــبکه هــای ســیم بــرق امــکان
پذیــر نبــوده یــا هزینــه بــر مــی باشــد ،مــورد توجــه
فناوری های انتقال بی سیم قدرت
خــاص محققــان قــرار گرفتــه انــد .عملکــرد ایــن سیســتم
هــا بــر مبنــای انتقــال پیــام هــای الکترومغناطیســی آر-
الف) پیشینه انتقال بی سیم قدرت
پیشــینه انتقــال بــی ســیم قــدرت بــه اواخــر دهــه  1800اف (کــه همزمــان حامــل انــرژی و اطالعــات هســتند) از
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نقطــه تولیــد بــه دســت کــم یــک گیرنــده دور اســت
کــه بــه کمــک مدارهــای یکسوســاز (مرکــب از دایــود/
ترانزیســتور و فیلتــر) ،موظــف بــه جمــع آوری و تبدیــل
امــواج دریافتــی بــه جریــان مســتقیم (دی ســی) و ذخیره
آن در باتــری هــای تعبیــه شــده مــی باشــد [ .]22در ایــن
نــوع گیرنــده هــا ،دو مکانیــزم را مــی تــوان متصــور
شــد :یکــی تعویــض زمــان و دیگــری تقســیم قــدرت.
در نــوع اول ،پیــام دریافــت شــده در یــک زمــان خــاص
توســط گیرنــده انــرژی یــا گیرنــده اطالعــات پــردازش
مــی شــود .در حالیکــه در نــوع دوم ،پیــام دریافتــی بــا
تقســیم بــه دو مســیر قــدرت ،در میــان گیرنــده هــای
انــرژی و اطالعــات تقیســم مــی گــردد [ .]23لــذا،
آنگونــه کــه پیداســت ،اصــول فنــاوری انتقــال بــی ســیم

قــدرت کامــا جدیــد نبــوده ،چراکــه کــم و بیــش بــه
مبانــی ارتباطــات بــی ســیم و سیســتم هــای راداری
بــر میگردنــد .البتــه کامیابــی دراز مــدت ایــن فنــاوری
بواســطه روش (انتقــال قــدرت بــه جــای اطالعــات) و
اهــداف خـ ِ
ـاص آن نیازمنــد مالحظــه محدودیــت هــا و
توانمنــدی هــای آنهــا از نگاهــی جدیــد بــه ابزارهــای
نظــری و راهکارهــای طراحــی مــی باشــد .از ایــن رو،
منطقــی اســت کــه سیســتم هــای جدیــد انتقــال بــی
ســیم قــدرت امــکان تعامــل و بــه کارگیــری هــر دو
روش (تابشــی و غیرتابشــی) را یکجــا فراهــم آورنــد.
تصویــر  2نمایــی از ایــن فنــاوری هیبریــدی و مــوارد
مهــم در توســعه آن را منعکــس مــی نمایــد.
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فناوری انتقال همزمان قدرت و اطالعات ()SWIPT
یکــی از جدیدتریــن و شــاید مهمتریــن کاربردهــای
انتقــال بــی ســیم قــدرت کــه بــه تازگــی توجــه محققــان
بســیاری را بــه خــود معطــوف ســاخته ،شــکل نوینــی از
ارتباطــات بــی ســیم اســت کــه در آن دســتگاه هــای
بــی ســیم از انــرژی فــراورده شــده بــه منظــور ارســال/
رمزگشــایی اطالعــات بــه/از دســتگاه هــای دیگر اســتفاده
مــی کننــد[ .]21-19ایــن فنــاوری کــه انتقــال همزمــان
قــدرت و اطالعــات (ســویپت) نــام گرفتــه ،انتظــار
مــی رود بــدون وقفــه ی حاصــل از اتمــام انــرژی در
ارتباطــات و بــا تحمــل ظرفیــت باالتــر نســبت بــه
ارتباطــات متکی-بر-باتــری ،ســبب افزایــش آســایش
کاربــران گــردد .از فوایــد دیگــر ایــن فنــاوری مــی تــوان
بــه هزینــه هــای نگهــداری بســیار کمتــر و انعطــاف
پذیــری باالتــر اشــاره نمــود .البتــه بــه دلیــل تضعیــف
و میرایــی بــاالی انــرژی مایکروویــو در فاصلــه هــای
دور ،از ایــن فنــاوری معمــوال در پشــتیبانی دســتگاه هــای
کم-مصــرف (ماننــد برچســب هــای ســامانه بازشناســی
بــا امــواج رادیویــی ،یــا حســگرها) اســتفاده مــی شــود؛
هرچنــد کــه پیشــرفت هــای اخیــر در فنــاوری هــای آنتن
و مدارهــای گــردآوری انــرژی آر-اف ،امــکان انتقــال
ســطح و کیفیــت باالتــری از قــدرت امــواج مایکروویــو
را نیــز فراهــم آورده اســت .بنابرایــن ،بــه نظــر مــی رســد
کــه فنــاوری ســویپت در آینــده عنصــری کلیــدی در
سیســتم هــای صنعتــی و تجـ ِ
ـاری محبــوب بشــر خواهــد
بــود؛ سیســتم هــای نوظهــوری ماننــد اینترنــت اشــیاء/
اینترنــت همــه چیــز و میلیاردهــا ابزارهــای حســگری/
 RFIDبــه همــراه شــبکه هــای بــزرگ حســگر بــی ســیم.
آنگونــه کــه ذکــر شــد ،در فنــاوری ســویپت اطالعــات
را نیــز مــی تــوان همــراه بــا انــرژی توســط یــک شــکل
مــوج ارســال نمــود .در پژوهــش هــای اولیــه ،کارآمــدی
الگــوی ایــن فنــاوری در اســتفاده بهینــه از طیــف فرکانس
در مقایســه بــا ارســال مجــزای اطالعــات و انــرژی بــه
اثبــات رســیده اســت [ .]21-19پژوهــش هــای اخیــر
همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه بــرای سیســتم مبتنــی
بــر فنــاوری ســویپت ســه مــدل ارتباطــی متعــارف مــی
تــوان ترســیم نمــود ،کــه آنهــا را مــی تــوان در غالــب
ســاختارهای «تعویــض زمــان» یــا «تقســیم قــدرت»
پیــاده ســازی نمــود.
در ایــن مــدل ،کــه شــامل دســتگاه هــای فرســتنده و
گیرنــده متعــدد اســت ،برخــی از مســیرهای ارتباطــی

صرفــا بــرای انتقــال انــرژی بــی ســیم بیــن دســتگاه
هــا مــی باشــند .مســیرهای دیگــر جهــت انتقــال همزمــان
انــرژی و اطالعــات مــی باشــند ،کــه در ایــن نوشــتار
از آنهــا بــه عنــوان «ســویپت» نــام بــرده شــده .در ایــن
مــدل همچنیــن مســیری دیگــر مــی تــوان متصــور شــد
کــه انتقــال انــرژی بــه یــک ســمت و انتقــال اطالعــات
بــه ســمت دیگــر انجــام شــود .بدیهــی اســت کــه
پیــاده ســازی ایــن فنــاوری نیازمنــد طراحــی کامــل
و اســتفاده بهینــه از مــدل هــا ،پروتــکل هــا و نیــز
مالحظــه تمامــی شــرایط احتمالــی در ارتباطــات اســت
کــه در چارچــوب ایــن نوشــتار نمــی گنجــد .لیکــن،
بــی تردیــد ،ســوای نــوع و شــکل مــدل بــه کارگرفتــه
شــده ،مشــکالت ،محدودیــت هــا و مالحظــات متعــددی
(مشــابه بــا سیســتم هــای موجــود) در توســعه آینــده ی
چنیــن سیســتم هایــی وجــود خواهــد داشــت ،کــه در
ادامــه مختصــرا بــه برخــی از آنهــا اشــاره خواهــد شــد.
چالش های سیستم های مبتنی بر فناوری سویپت
در محصــوالت جدیــد مبتنــی بــر فنــاوری ســویپت،
عــاوه بــر چالــش هــای معمــول ســادگی ،کوچکــی،
ســبکی ،قــوت بدنــه ،ارزانــی و قابــل اعتمــاد بــودن،
بواســطه مقتضیــات جدیــد چالــش هــای «غیرمعمــول»
نیــز بایســتی مــورد مالحظــه قــرار گیرنــد .برخــی از
ایــن چالــش هــا عبارتنــد از )1( :کارایــی سیســتم آر-اف
نقطه-به-نقطــه )2( ،شــکل ،فــرم و ســاختار آرایــه هــای
ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ارســال و دریافــت و نیــز
بازیابــی انــرژی و اطالعــات )3( ،روش هــای تمرکــز
پرتوهــا )4( ،توســعه و اعمــال اســتانداردهای مربــوط،
( )5دقــت و پایــداری روش هــای کنترلــی بــرای افزایــش
ایمنــی و کارایــی انتقــال قــدرت )6( ،کاهــش پیچیدگــی
شــبکه تغذیــه در عیــن درنظــر گرفتــن تمامــی پارامترهای
ترکیبــی و روش هــای بهینــه ســازی تئــوری و عملــی ،و
در نهایــت ارتقــای عملکــرد سیســتم .بدیهــی اســت کــه
مالحظــات ایمنــی و ســامت انســانی جــای بســیار مهمی
را در تحقیقــات مربوطــه بــه خــود اختصــاص داده انــد.
مالحظات ایمنی
بــا افزایــش مقــدار و مســافت انتقــال بــی ســیم
قــدرت ،پیامدهــای ایمنــی مربــوط بــه قــرار گرفتــن
انســان در معــرض میــدان هــای الکتریکــی ،مغناطیســی
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و الکترومغناطیسیــ ی��ک نگرانیــ واقعـ�ی اســت .بــر
اســاس نتایــج پژوهــش هــای انجــام شــده ،تاثیــرات
پایــدار آســیب ســامت بــه طــور کلــی بــه فرکانــس و
شــدت میــدان الکترومغناطیســی برمــی گــردد .در ایــن
قالــب ،امــواج بــا فرکانــس پاییــن تــر از فرکانــس
گــذار ( )100KHzغالبــا تاثیــرات تحریــک الکتریکــی ،و
باالتــر از آن ،تاثیــرات گرمایــی خواهنــد داشــت [.]13
در مقــررات آموزشــی و محــدود کننــده ای کــه توســط
ســازمان بهداشــت جهانــی  ،انجمــن مهندســین بــرق و
الکترونیــک  ،و نیــز کمیســیون بیــن المللــی حفاظــت
از پرتوهــای غیریونیــزان بــه منظــور کاهــش در معــرض
قــرار گرفتــن انســان پیشــنهاد گردیــده و راهکارهایــی
بــرای ایجــاد ارتبــاط بــی ســیم در مســافت هــای متفاوت
ارائــه گردیــده اســت .در مســافت هــای نزدیــک ،مســئله
اصلــی ایمنــی «شــارِ نشــتی» اســت کــه اکثــر تحقیقــات
بــر کاهــش آن متمرکــز بــوده و ظاهــرا در ایــن دســته
مســائل مربــوط بــه میــدان هــای الکترومغناطیســی
زیــاد جــدی نمــی باشــند .در انتقــال قــدرت بــی
ســیم در مســافت هــای متوســط و دور  ،مســئله اصلــی
ایمنــی میــدان هــای متغیربازمــان الکتریکــی ،مغناطیســی
و الکترومغناطیســی (در محــدوده فرکانســی – 3KHz
 )300GHzهســتند ،کــه بــرای آن نیــز ســازمان هــای
فــوق الذکــر توصیــه هایــی بــه صــورت جداگانــه بــرای
مــوارد شــغلی و مــوارد عمومــی ارائــه نمــوده انــد.
البتــه نکتــه مشــترک همــه ایــن دســتورالعمل هــا ،تعییــن
میــزان بــاالی ســطح مرجــ ِع میــدان هــای الکتریکــی و
مغناطیســی در فرکانــس هــای پاییــن (کمتــر از ،)10MHz
و کاهــش شــدید ایــن میــزان در فرکانــس هــای باالتــر و
مایکروویــو مــی باشــد؛ همچنیــن بــرای چگالــی قــدرت
رابطــه ای عکــس ایــن رفتــار مشــاهده مــی شــود[.]24
بــه لحــاظ زیســتی نیــز ،بــر اســاس نتیجــه آخریــن
بررســی هــای تحقیقاتــی گــروه هــای مذکــور ،شــواهد
پایــداری مبنــی بــر ایجــاد ســرطان بواســطه قــرار
گرفتــن انســان در معــرض میــدان هــای الکترومغناطیســیِ
فرکانهــاس رادیویــی (آر اف) یافــت نشــده اســت .امــا
ایــن شــواهد نشــان دهنــده افزایــش دمــای بــدن یــا
گرمــای بافــت هــا ،و همچنیــن تحریــک بافــت هــای
عصبــی و ماهیچــه ای مــی باشــند .بعــاوه ،بــر اســاس
تحقیقــات  ،ICNIRPالقــای ُفســفِن هــای قرنیــه را مــی
تــوان در تعییــن محدودیــت هــای ایمنــی در ایــن زمینــه
در نظــر گرفــتُ .فســفِن پدیــدهای اســت موقــت از
احســاس نــور یــا نمایــان شــدن لکههایــی در میــدان

بینایــی در قرنیــه ،کــه حتــی بــدون ورود فتــون هــا
بــه چشــم (یعنــی بــه هنــگام بســته بــودن چشــم) در
انســان بوجــود میآیــد .پدیــد آمــدن فســفن را از
عالئــم پیــش از جــدا شــدن شــبکیه میداننــد .بــه
هــر حــال ،توصیــه همــه ایــن گــروه هــا کاهــش در
معــرض قرارگرفتــن انســان بــه پاییــن تریــن ســطح
ممکــن از میــزان امــواج الکترومغناطیســی اســت .لــذا
بدیــن منظــور ،تمرکــز اساســی پژوهشــی هــای کنونــی
در توســعه سیســتم هــای مبتنــی بــر فنــاوری ســویپت،
متمرکــز نمــودن پرتــوی اصلــی ،کاهــش امــواج جانبــی،
توســعه گیرندهــای آرایــه ایــی کارآمد ،هوشــمند ســازی
ایــن سیســتم هــا و هشیارســازی آنهــا نســبت بــه قطــع
یــا محــدود نمــودن عملیــات در حضــور انســان اســت.
جمع بندی
انتقــال بــی ســیم قــدرت و اطالعــات در گســتره بــرد-
بلنــد ،بویــژه در کاربــری هایــی کــه نبــودِ شــبکه هــای
ســی ِم بــرق نیــاز باشــد ،فنــاوری ای توانمنــد و نویــد
بخــش اســت .بــا اذعــان بــه افزایــش دائمــی عالقــه
بــه کاربردهــای ذکــر شــده ،پژوهــش هــای متعــددی در
حــال شــکل گیــری و توســعه اســت کــه برخــی از آنهــا،
بویــژه در طراحــی آرایــه هــای ســخت افــزاری فرســتنده
و گیرنــده ،نتایــج تجربــی موفقــی نیــز ارائــه نمــوده انــد.
در ایــن نوشــتار تــاش گردیــد تــا بــا مــروری کوتــاه
بــر فنــاوری هــای انتقــال بــی ســیم قــدرت ،بــه معرفــی
پیشــرفته تریــن شــکل آن یعنــی فنــاوری انتقــال همزمــان
قــدرت و اطالعــات (ســویپت) و کاربردهــای آن پرداخته
و بــا بررســی فرصــت هــا و چالــش هــا در طراحــی
سیســتم هایــی مبتنــی بــر ایــن فنــاوری ،آینــده ای بــرای
آن ترســیم شــود .بــه عبــارت دیگــر تــاش گردیــد تــا
فنــاوری ســویپت بــه بخــش پژوهشــی کشــور معرفــی
گــردد تــا پژوهــش هایــی بــه منظــور طراحــی و تولیــد
محصــول و نیــز ارائــه خدمــات ارتقــای ســطح زندگــی
شــهروندان هدایــت شــوند .بدیهــی اســت برگــزاری دوره
هــای آموزشــی ،کارگاه هــا ،همایــش هــا و مســابقات
ملــی و بیــن المللــی نیــز اقداماتــی تعییــن کننــده در ایــن
مســیر خواهنــد بــود.
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Simultaneous

Simultaneous Wireless Information and Power Transfer (SWIPT):
A New Transformational Technology in Wireless Communications
S. Karimian*
Wireless technology is so widespread today that its absence from communication systems would put the future
of such systems in uncertainty. The idea that mobile phones, tablets, or even electric vehicles would have the
smart charging capability in the not-so-distant future, is very exciting. From a different perspective, however,
the thought of the huge impact that a full power loss would have upon human safety, and rescue operations
in human adversities and natural disasters, is harrowing. Indeed, all of us have to deal with a much smaller
scale of this problem, that is, the need for recharge or replacement of our mobile phone or tablet batteries, on
a regular basis; since the operation of these communication systems is essentially limited to the life of their
energy source, i.e. batteries. Therefore, considering the infrastructure in place for information transmission
and the recent advances in wireless energy transfer, it is perhaps time to conceive a future of more than just a
dream for simultaneous wireless information and power transfer (SWIPT). As a key enabling technology for
truly perpetual communications, SWIPT offers the potential to build networks with larger throughput, higher
robustness, and increased flexibility compared to battery-powered counterparts; though undoubtedly, it also
introduces significant research and implementation challenges.
Keywords: Simultaneous Wireless Power and Information Transfer (SWIPT), Wireless communications,
Microwaves, Internet of Things (IoT).
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Scientific Prizes of Nobel 2015
S.Serajian*
In this paper, the Nobel prizes of 2015 in four scientific fields of Physics, Chemistry, Medicine and Economics have been studied. The Nobel Prize laureates’ introduction includes a short biography and summary of
the related scientific backgrounds that led to receiving the Nobel Prize. The 2015 Nobel Prize in Physics was
awarded to two scientists Arthur B. McDonald and Takaaki Kajita for their researches on neutrino particles
oscillations. The 2015 Nobel Prize in Chemistry was awarded jointly to Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz
Sancar for studies of DNA repair. The 2015 Nobel Prize in Economics was awarded to Angus Deaton for his
analysis of consumption, poverty, and welfare. The 2015 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded
with one half jointly to William C. Campbell and Satoshi Omura for their discoveries concerning a novel
therapy against infections caused by roundworm parasites and the other half to Youyou Tu for her discoveries
concerning a novel therapy against Malaria. At the end of this paper, the history of scientific prizes of Nobel
Keywords: Science, Science frontiers, Nobel Prize, Top scientists, Nobel 2015, Muslim Nobel laureates.

* Corresponding Author, Department of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran,Iran Tel:+98-9353335150, Email:
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Nobel Prizes Roles

Nobel Prizes Roles in the Development of Smart Mobile
Phone Technology
Fariba Dashtestani1*, Jawad A. Salehi2&3* and Ali Akbar Moosavi-Movahedi1,3
In this report we highlight the crucial importance of advanced and cutting edge basics and fundamental research in today in rapid advancement of technology. Technology production in the context of consumer goods
such as smart mobile phone has extraordinary impacts on the daily life of every human being. This report
attempts to negate the belief that a country or a nation can become industrial or technological limb without
prioritizing and capitalizing and advanced basic and fundamental research. In highlighting the above negating
belief, we have studied the roles of various fundamental research results that have helped, successfully, to design and develop smart mobile phone technology. To make the report short and concise we have included only
those classes of basic research results that Nobel Prize committee have selected as the ground-breaking results
in basic science, that leaving out thousands of other effective fundamental research results that have played
critical roles in the final successful product.
Keywords: Nobel Prizes, Smart mobile phone, Basic-sciences and fundamental, Technology and Research, Fundamental research investment.
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Plagiarism Detection

Softwares of Plagiarism Detection
Minoo Qafary*
In recent years, the global network of internet provides easily availability of online source materials and online
papers, as a consequence using other’s workings requires just doing “copy/paste”. Lots of plagiarism detection
softwares have emerged that help publisher and teachers to determine any existence of plagiarism in their
received assignment, articles and books. Furthermore applying this engines by interested authors can specify
any possibility of plagiarism in their unpublished works before submitting them. In this work, try to provide
briefly introduces for some practical softwares for plagiarism detections and express their provided facilities
and weak and strong points to help users of these engines to choose a suitable work according their needs and
goals.
Keywords: Plagiarism, Web applications, Copy paste, Lack of Knowledge, Practical Workshops, Search
Engine.
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Earthquake Prediction

Earthquake Prediction in Iran
Mehdi Zare*
During the last 40 years, earthquake prediction studies have been carried out based on various scientific methods such as statistical analysis and earthquake precursors, having specific purposes particularly for earthquake
risk reduction. With respect to available valid data and knowledge, the earthquake prediction researches are
followed in Iran based on long-term and continuous programs within the Iranian plateau. These studies aim
to develop scientific findings about the possibility of a probable earthquake before its occurrence. There are
two general strategies in this context: probabilistic prediction (or forecasting) and earthquake precursors. In
this article, it is tried to present a general perspective about earthquake prediction studies. In this regard, different developed methods for earthquakes predictions, the challenges facing these researches in Iran, future
programs as well as the fields of expertise are discussed. Finally, hydrogeochemical changes as an earthquake
precursor is pointed out briefly.
Keywords: Earthquake, Prediction, Forecast, Precursor, Iran.
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Vitamin B17 & Cancer

Vitamin B17 is Effective as a Treatment for Cancer?:
Right or Wrong
Parvaneh Maghami1*, M. Habibi-Rezaei2 and Ali Akbar Moosavi- Movahedi3,4 ,
Amigdalin (also known as laetrile or vitamin B17) a cyanogenic compounds, is widely distributed in plants,
especially in the rosaceous plant seed, for example, apricot, peach, cherry, etc. It is a natural product that
owns antitumor activity, less side effects and relatively low priced. Numerous studies have documented that
amygdalin has antitussive and antiasthmatic effects, as well as an effects on the digestive system. Moreover,
the pharmacological effects also include inhibition of renal interstitial fibrosis, prevention of pulmonary fibrosis, resistance to hyperoxia induced lung injury, immune suppression, immune regulation, antitumor, anti
inflammatory and antiulcer. Different scientist tried to investigate the pharmacological activity, toxicity and
antitumor effect in recent years, providing new insights for the development of new anticancer drugs, new
targets searching and natural antitumor mechanism. In this paper summarizes published reports including
different positive and negative utilization aspects of amigdalin and gives a better understanding of the known
Key Word: Amygdaline, Vitamin B17, Anticancer, Apple Seeds , Cyanogens.
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Lifestyle

Lifestyle and Sleep Medicine
Mitra Pirhaghghi1, Mohammad Farhadi2 and Ali Akbar Moosavi-Movahedi1,3*

Sleep is a naturally recurring state of mind characterized by altered consciousness, relatively inhibited sensory activity, inhibition of nearly all voluntary muscles, and reduced interactions with surroundings. It is a
very important stage of life that body detoxification occurs. Sleep is divided into two broad types: rapid eye
movement (REM sleep) and non-rapid eye movement (NREM). The exact amount of sleep needed in people,
is different and accurate determination of it, depends on the characteristics of the individual. More than 100
types of sleep disorders has been introduced, most important ones are insomnia, sleep apnea, narcolepsy, restless legs syndrome, circadian rhythm sleep disorders. Several factors, such as type of lifestyle, climate change,
noise, temperature, humidity and atmospheric pressure, effect on the quality and quantity of sleep. Melatonin
(sleep hormone) as an antioxidant, directly or indirectly fight with oxidative stress and cell death. Many studies have shown that sleep disorders have a direct relationship with the risk of some diseases such as diabetes
and its complications. The most common methods for treating sleep disorders are medication and behavioral
therapies plus lifestyle. In addition, traditional medicine is presented effective solutions for the treatment of
sleep disorders.
Keywords: Stages of Sleep, Sleep Disorders, Sleep Schedule, Lifestyle, Body Detoxification in Sleep, Traditional Medicine, Diseases Associated with Sleep Disorders, Diabetes and its Complications.
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Iran Scientific Documents

Iran Scientific Documents in 2015
A. A. Saboury*
In 2015, based on the number of scientific documents indexed in the web of science in Thomson Reuters, the
number of Iranian scientific documents is 30897 (1.70% of the world value and rank of 18) in science, 1330
(0.47% of the world value and rank of 36) in social sciences, 89 (0.08% of the world value and rank of 50) in
art and humanities and 31296 (1.51% of the world value and rank of 20) in total. Now it is five years (20112015) that the rank of Iran in the scientific documents production is 20 in the world. However, the rank of
Iran has been improved from 48 in 2000 to 20 in 2011 gradually, and then did not change during the last five
years. The USA, China and England were the ranks of one to three in the world due to their contributions of
27.7%, 14.6% and 7.1%, respectively, for scientific documents productions in 2015. The rank of Turkey was 18
due to its 1.72% contribution. University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Amir Kabir University of Technology, Tarbiat Modares University and Sharif University of Technology, respectively, were five
top governmental universities in 2015. Near to 18 per cents of scientific documents in 2015 are related to the
all branches of Islamic Azad University. The subject of engineering (all branches) had 190574 scientific documents (9.2% of total scientific documents published in the world in 2015), which 7445 of them were published
by Iran so that our contribution in engineering was 3.93% of the world. The ranks of Iran and Turkey were 9
and 15, respectively, for engineering in 2015. However, China, USA and South Korea were the ranks of one
to three in the world due to their contributions of 26.41%, 17.70% and 5.15%, respectively, for engineering.
The ranks of Iran for chemistry, mathematics, physics and biology were 12, 12, 15 and 24, respectively, in the
world in 2015.
Keywords: Scientific documents, Scientific collaboration, Basic science status, Contribution of universities, Institute of Scientific Information (ISI), Web of science, Thomson Reuters
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Editorial

Science and its Abuse
Science is a light guiding human beings toward development and sublimity. Science intrinsically
possesses ethics and spirituality through which leads to material achievements. Knowledge in
essence is a treasure that does not depreciate. Nowadays; however, pseudo-science created out of
knowledge is sold in the market. In many countries, it is seen that academic degrees, academic
papers and theses are sold and unqualified professors teach students. Unfortunately, in many
countries invalid journals are issued open access which publishes counterfeit papers in return
for money and unauthorized conferences and workshops are held. In many cases, it is observed
that several science and technology firms are established whose products are not biocompatible and caused stress disorder as well as environmental, nutritional, medical and radiational
hazards. All these products are named after science, innovation, technology, knowledge-based
economy and other grandiose names and most of them are far away from genuine knowledge
and wisdom. Regrettably, some of these activities take place in our country which are unethical
and misuse knowledge. It should be noted that the majority of Iranian researchers and scholars
publish original academic papers and it’s only a minority of the academic community who misuse science and seek pseudo-science. Concerned officials should take legal measures to prevent
such activities that lead to national scandals whose reports are reflected in foreign journals. Laws
should be legislated and implemented to support knowledge development in our country so that
knowledge will not be undermined. Execution of laws to support and promote knowledge and
science in the country will promise scientists and researchers a better future for the scientific
development of the country.

							Ali A. Moosavi-Movahedi
							Editor-in- Chief
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