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است   ی شود فقط کاف  ی م  افتیو در کجا  ستیچ مریپل  میکه بدان نیا یبرا
که ما روزانه با آن ها روبه   ی لیاز وسا یار یبس رایز م؛یبه اطراف خود نگاه کن

  .ها ساخته شده اند مریاز پل می کن ی آن ها استفاده م از و میشو  ی رو م
ناشناخته به نظر برسند؛ اما  ی در ابتدا موجودات دیبسپارها شا ایو  مرهایپل

روزمره خود را  ی مفهوم نقش و حضور پر رنگ آن در زندگ نیبا ا یی با آشنا
 .شناخت میخواه

  نیا یآن تا انتها یها ی ژگ یو و مری در مورد پل ی داشتن اطالعات کاف  یبرا
 .دیه باشمقاله با ما همرا 
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 ست؟ی چ  مریپل 1#

 

 از است که یی با مولکول ها   یی ایمیش بیترک کی (Polymer) مریپل
  مرها،یپل به .مولکول ها ساخته شده است یبلند و تکرار  یها رهیزنج

توانند صدها هزار اتم را شامل   ی م یمر یپل یرهایزنج .ندیگو  ی م زیبسپار ن
تر خواهد   نیتر و بلندتر باشد، سنگ ی طوالن  یمر یپل  ریزنج هرچه .شوند

 .بود

ذوب و جوش  یبلندتر دما یمرها یمواد ساخته شده از پل ی طور کل به
مولکول ها   وندیمواد بسته به نوع و نحوه پ نیا .خواهند داشت یباالتر 

 .شوند ی م  ی مصارف مختلف طراح  یابر دارند و یخواص منحصر به فرد
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 مریانواع پل 2#

 :شوند ی م  میبه دو دسته تقس مرهایپل

  ی عیکه به طور طب یی که به دست بشر ساخته شده اند و آن ها یی ها آن
 .وجود دارند

  ی شود به بررس ی م لیو چگونه تشک ستیچ مریپل می که متوجه شد حال
 .می پرداز ی انواع آن م

 (Natural Polymers)  یعیطب یمرهایپل 2#- 1

 

 یانسان ها ضرور  ی زندگ  یبرا ند،یآ ی به دست م  عتیاز طب مرهایپل نیا
 :باشند ی م  ریموارد ز شامل هستند و
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 ی: مانند مواد خوراکنشاسته •
 گر ی: شامل پنبه، کتان، کاغذ، چوب و موارد د سلولز •
 گر یچرم و موارد د شم،ی : شامل پشم، ابرنیپروتئ •
 :هستند؛ مانند دهایاز نوکلئوت  ی ناش یمرهای: پلکینوکلئ یدهایاس •

DNA و RNA 

شده  لیساده تشک یها دروکربنیو چوب چون از ه کی مثال الست یبرا
 ی ع یطب یمرهایها پل نی پروتئ نیچنهم  .هستند ی عیطب  یمرهایاند، جزء پل

آن  ی عال  ی ارتجاع تیخاص .شده اند لیتشک نهیآم یدهایهستند که از اس
شده  جادیا عتیاست که توسط طب ی مولکول یمر یپل  رهیزنج جهیها، نت
  جیاست، را یاهیگ یسلول ها وارهیدر د ی آل بیترک ک ی که  سلولز .است

  ریمنسوجات و سا ،ی محصوالت کاغذ  دیتول یبرا .است ی عیطب مریپل نی تر
 .ردیگ یمواد مانند سلفون مورد استفاده قرار م 
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 (Synthetic Polymers) یمصنوع یمرها یپل 2#- 2

 

 :باشند ی م  ری دست ساز بشر هستند و شامل موارد ز مرهایپل نیا

 ک یپالست •
 ک یالست •
 چسب  •
 رنگ •
 فوم •
 ت یکامپوز  •

  .شوند ی ساخته م لنیات  ی مانند پل یاز مواد ی مصنوع یمرهایپل معموالا 
 یمرهایاز پل ی برخ .است کیدر جهان پالست ی مصنوع مریپل نی تر جیرا
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هستند؛   ی کیخواص الست یدارا گرید  ی و برخ ریانعطاف پذ ی مصنوع 
 .ی مصنوع اف یهمانند ال

 

 ست؟ یچ مریخواص پل  3#

  کرد تا میتنظ قیتوان به طور دق ی را م  مرهایبه کاربرد مورد نظر، پل بسته
 .آن ها بهره برد دیمف یها ی ژگ یو ی از برخ بتوان

 :باشند ی م  ریخواص شامل موارد ز نیا

هستند و در  ی ژگ یو نیا یکه دارا  مرهایاز پل ی : برخ یر یپذ انعکاس •
 .شوند ی مرتبط با نور استفاده م یها یانواع فناور 
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  ی محکم که م یها کی: پالستیی در برابر ضربه و جابجا مقاومت •
توانند در ساخت   ی م و ضربه مقاوم باشند، یی توانند در برابر جابجا

 .مناسب واقع شوند گریو موارد د نیمانند چمدان، سپر ماش  ی لیوسا
ساختارشان سخت و شکننده  لیبه دل مرهایاز پل ی : برخی شکنندگ •

 .دهند  ی شکل م رییبا استفاده از گرما تغ ی راحت  به هستند و
اغلب در  ،یمر یاز جمله خاک رس پل شفاف، یمرهای: پلتیشفاف •

 .شوند ی استفاده م  ی دست  ع ی هنرها و صنا
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  تیخاص هیشکننده که همراه تجز یمرهای: برخالف پلیر یپذ شکل •
  هیتوانند بدون تجز  ی م ریشکل پذ یمرهایپل دارند، یر یشکل پذ
  لیو فوالد به دل ومینیمانند طال، آلوم ی فلزات  .شکل دهند رییشدن تغ
  ریاگرچه به اندازه سا مرهایپل  نیا .خود معروف هستند یر یشکل پذ

 .هستند دیمف یادیاهداف ز  یاما برا ستند؛ین یقو مرهایپل
  ی کشسان  تیخاص یدارا ی و مصنوع  ی عیطب یها  کی: الستکشش •

  دهیخودرو و محصوالت مشابه ا کیالست یها را برا آن هستند که
 .کند ی آل م
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 میبرق و س یزهای ها، پر می : همه لوازم، سی کیو الکتر   ی حرارت  قیعا •
 قیشده اند عا دهیپوش ایساخته شده  یمر یکه با مواد پل یی ها ی کش

 .هستند ی ک یالکتر
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 اریوزن بس یدارا مرهایپل ،ی سبک و استحکام باال: به طور کل وزن •
 .هستند ی سبک و استحکام قابل توجه
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  زیآن را ن یندهایتوان فرآ  ی م  ستیچ مریکه خواص پل نیا دنیفهم با
 .قرار داد  ی مورد بررس 
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 ست؟یچ  مریپل ای بسپار  ندی فرآ 4#

 بیبا ترک ی مصنوع  یمرهایپل است که یندیفرآ مرهایپل ونی زاسیمریپل
  توسط که ندیآ ی به وجود م  یی ها رهیکوچک مونومر در زنج یمولکول ها

 .در کنار هم نگه داشته شده اند ی کوواالنس  وندیپ

 

 یها رهیزنج اکثر .شود ی مونومرها، ماکرومولکول گفته م رهیزنج به
  .هستند مریرشته تک کربن به عنوان ستون فقرات پل  کی یدارا یمر یپل
 ای منشعب  ،ی ساختار خط کیشود که مولکول ها در  ی باعث م  ندیفرآ نیا

 .شوند جادیا مرهایپل جه یخورده و در نت وندیبه هم پ یشبکه ا

 :عبارتند از ونیزاسیمر یشکل عمده پل دو
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 یمرحله ا ونی زاسیمریپل •
 ی ا رهیرشد زنج ونی زاسیمریپل •

  ،یا رهیرشد زنج ونیزاسیمریپل در  است که نیآن ها ا نیب ی اصل  تفاوت 
در  اما شوند؛ ی اضافه م  رهیمونومر به طور همزمان به زنج یمولکول ها

  گریکدیبه  ماا ی مونومر متعدد مستق  یمولکول ها یمرحله ا ونی زاسیمریپل
 .شوند ی متصل م 

 

 بسپارها  یمواد افزودن 5#

  یبهبود خواص فرآورده ها ی هستند که برا یها مواد ی افزودن  نیا
 .شوند ی استفاده م  یبسپار 

 :باشند ی م  ریمواد شامل موارد ز نیا

  یر یانعطاف پذ شی در بسپارها باعث افزا ی افزودن  نیکننده ها: ا نرم •
 .شود ی آن ها م

گفته   زین یو وی  ی : به آن ها به اصطالح آنتینور  یها دارکنندهیپا •
در  شتریکه ب رندیگ ی مورد استفاده قرار م یشود که در مواد  ی م

 .هستند دیمعرض نور خورش
رنگ دادن به   یبرا داستیها: همان طور که از نامش پ رنگدانه •

 .شود یاستفاده م  مرهایپل
 .ندیگو ی م  زین شی: به آن ها عوامل ضد اکسادانیاکس ی آنت •
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 .ساکن هستند تهیسیضد الکتر  یی ها: عامل ها کی استات  ی آنت •

 

 ست؟ یچ  مریپل  یمولکول  شی آرا 6#

 

 شیآرا .شود یشکل م  ی ب یمرهایپل لیبسپار منجر به تشک ندیفرآ کنترل
  یها رهیندارند که زنج ی و شکل خاص بیترت  چیشکل مولکول ها ه ی ب

شکل عموماا   ی ب ایآمورف  یمرهایپل .خود را در آن مرتب کنند یمر یپل
 یاز موارد مانند بسته بند یار یبس یبرا ی مهم  ی ژگ یو  نیا .شفاف هستند

است که   ی هی بد .است گریو موارد د ی ک یپالست یپنجره ها ،یی مواد غذا
که شفاف   ی در اجسام یمر یپل یها  رهیزنج .ستندیشفاف ن مرهایهمه پل

 .داشته باشند یبلور  شیهستند ممکن است آرا

  یی مولکول ها  ا یها  ونی اتم ها،  یدارا  ی ستال ی کر شیآرا کی  ف،ی تعر طبق
مرتب شده اند؛ مانند نمک ها و   یز یمتما یالگو کی اساس  بر است که
  دارند و ی ستال ی کر  شیکه آرا یی مرهایدر پل ی طور کل به .ی متیق یسنگ ها
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 نیبنابرا کند؛ ی عبور م مریاز پل یدارند، نور کمتر  یشتر یب ی نگیبلور درجه
بودن آن قرار  یبلور  ریتحت تاث ماا یتواند مستق  ی م مریپل تیشفاف زانیم
و ثبات  یی ا یمیمقاومت ش ،یر استحکام، سفتد یی ا یمزا ی نگیبلور .ردیگ
 .کند ی م  جادیا

 

 ست؟ یچ مریپل ندهی آ 7#

 

آن ها توسعه  هدف  هستند که  مرهایانواع پل شیدر حال آزما محققان
 به .شود ی است که از آن ها استفاده م  ی محصوالت شی دارو و افزا شتریب

  یبرا تیکربن در حال توسعه و تقو  یمرهایعنوان مثال، در حال حاضر پل
شوند  ی ساخته م  یکربن از مواد بریف یورقه ها رایز صنعت خودرو هستند؛
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  نیسبک تر کردن خودروها، کم مصرف تر شدن آن ها و همچن یبرا که
 .شوند ی شان استفاده م ی منیا

بهره برد، ساخت پوست  ندهیآ یبرا مرهایتوان از پل ی که م  گرید  مورد
در قالب کرم ممکن است   مریپل نیا .است کونیلیس مریاز پل ی مصنوع 

  .کاهش دهد زیو چروک ها را ن  نیبتواند پوست فرد را سفت کرده و چ
که   یکمک به افراد یممکن است برا نی همچن ی پوست مصنوع نیا
 دارند، مانند اگزما، استفاده شود.  ی پوست یمار یب


