
 اختراعات و مخترعین

 ثٛ٘سٗ ٚیّّٟٓ راثزت -1

 ضؼّٝ ایدبز وٝ ایٓ ضسٜ آضٙب فّشی وٛچه ٚسیّٝ یه ثب ذٛز ٔسرسٝ ضیٕی آسٔبیطٍبٜ زر ٔب اس ثسیبری

 یه آسٔبیطی ٚسیّٝ ایٗ وّی ضىُ. وٙس ٔی ایدبز را ضیٕیبیی ٞبی ٚاوٙص ایدبز ثزای السْ حزارت ٚ وززٜ

 ٚ ضسٜ ٞسایت ِِٛٝ زرٖٚ ثٝ ٌبس خزیبٖ تب زٞس ٔی اخبسٜ ٚرٚزی یه ٚسیّٝ ثٝ وٝ است پبیٝ یه ٚ فّشی ٔیّٝ

 تزیٗ ٔطرع ٚ تزیٗ سبزٜ اس یىی ثٝ ٚسیّٝ ایٗ. ضٛز ٔی ٚر ضؼّٝ ِِٛٝ سز زر خزلٝ یه ٚسیّٝ ثٝ سپس

 ٚیّّٟٓ راثزت" إِٓب٘ی طزاح ٚسیّٝ ایٗ سبس٘سٜ.  است ضسٜ ثسَ خٟبٖ زر ضیٕی ٞبی آسٔبیطٍبٜ زر اثشار

 .است وززٜ طزاحی را ٚسیّٝ ایٗ ٔیالزی ایٗ ٘ٛسزٞٓ لزٖ زر وٝ است "ثٛ٘سٗ

 

 زیشَ وزیستیٗ رٚزِٚف -2

 ٞبی سیستٓ سٔیٙٝ زر وٝ ٌفت ثتٛاٖ ضبیس. ایٓ ضٙیسٜ زیشَ ٔٛتٛرٞبی اس اسٕی أزٚس ثٝ تب ٔب اوثز تمزیجب

 وبرَ وزیستیٗ رٚزِف " ٔٛتٛر ایٗ طزاح أب. است ثٛزٜ زیشَ ٔٛتٛر ٕٞیٗ اثساػبت ثشرٌتزیٗ اس یىی پیطزاٖ

 ضؼف ٚ ثربر ٔٛتٛرٞبی ٔٛرز زر ٔطبِؼٝ اس پس ثٛز ضسٜ ٔتِٛس فزا٘سٝ زر وٝ إِٓب٘ی ٔرتزع ٚ طزاح "زیشَ

 . است سبذتٝ ٚ وززٜ طزاحی را احتزاق ٚ فطبر پبیٝ ثز ٔٛتٛر اِٚیٗ 1892 سبَ زر آ٘بٖ ٞبی

 



 فزریس ٚاضٍٙتٗ خزج -3

 ودب اس است ضسٜ تجسیُ ٞب ضٟزثبسی اس ثسیبری ٘بپذیز خسایی خشء ثٝ أزٚسٜ وٝ فّه ٚ چزخ وٝ زا٘یس ٔی آیب

 لزٖ ٞبی ٔیب٘ٝ زر وٝ ثٛز آٔزیىبیی طزاحی "فزریس ٚاضٍٙتٗ خزج " است؟ ضسٜ سبذتٝ وسی چٝ تٛسط ٚ

 غٙسِی چزذس ٔی ٔحٛری حَٛ وٝ ای زایزٜ چٛثی سبسٜ یه اس استفبزٜ ثب تب وزز سؼی ٔیالزی ٘ٛسزٞٓ

 زر اٚ اذتزاع.  ثٛز ٔتز 8 ارتفبع ثب چٛثی سبسٜ یه اٚ اِٚیٝ طزح. وٙس سٛار آٖ ثٝ را ٔسبفزیٗ ٚ وززٜ ٘ػت

 اس ٔتز 88 ارتفبع ثد را ای سبسٜ تب ضس ٔٛفك ٚی ٔیالزی 1893 سبَ زر. ٌزفت ٘بْ "ٚاضٍٙتٗ چزخ " اثتسا

 زر وٝ ثٙب ایٗ. وزز ٔی وبر ثربر ٔٛتٛرٞبی ثب ٚ زاضتٝ را ٔسبفز 2168 حُٕ لبثّیت وٝ ثسبسز فّش خٙس

 .ثٛز فؼبَ ٔیالزی 1986 سبَ تب ثٛز ضسٜ تبسیس وّٕجیب وطٛر

 

 ٌیٛتیٗ ایٍٙبس صٚسف -4

 است وززٜ ٔی س٘سٌی ٔیالزی 1814 تب 1738 سبِٟبی ثیٗ ثیٗ وٝ ضرع ایٗ وٝ ثبضیس ضسٜ ٔتٛخٝ ثبیس

 اس ٞبیی ثرص زر ٞٓ ٞٙٛس وٝ است اضربظ اػساْ ثزای ٚسیّٝ یه ٌیٛتیٗ. است ثٛزٜ ای ٚسیّٝ چٝ سبس٘سٜ

 ر٘ح ٔتٟٓ ضرع ٚ ثٛز ٕٞزاٜ ثسیبری ر٘ح ٚ زرز ثب اػساْ ثٝ ٔحىٛٔیٗ وطتٗ سٔبٖ آٖ زر. زارز وبرثزز خٟبٖ

 طزاحی را ٚسیّٝ ایٗ فزا٘سٛی سیبستٕسار ٚ پشضه یه ػٙٛاٖ ثٝ ٌیٛتیٗ زوتز. وزز ٔی تحُٕ را فزاٚا٘ی

 .ضٛز ا٘دبْ زرز ثسٖٚ ٚ سزیغ ثسیبر ٔحىٛٔیٗ اػساْ پزٚسٝ تب وزز

 

 



 ٞٛٚر.  اذ.زثّیٛ -5

 ثٝ تٛا٘یٓ ٔی آٖ وٕه ثب وٝ ضٛز ٔی یبفت خبرٚثزلی ٔبضیٗ ػسز یه ٔب ٞبی ذب٘ٝ اس ثسیبری زر أزٚسٜ

 ثب وزز طزاحی را ٔبضیٙی ٔیالزی 1988 سبَ زر اٚ. وٙیٓ تٕیش را ذٛز ٔٙشَ وٛتبٜ سٔب٘ی ٔست زر ٚ راحتی

 زر اثتسا زر ثٛز آٔزیىبیی یه وٝ اٚ. ضس ػزؼ ثبسار ثٝ ثٛز ضسٜ تٙظیٓ ٔىٙسٜ ثبالی زر اِىتزیىی ٔٛتٛر یه

 ثب را آٖ ٚ زازٜ لزار تٛخٝ ٔٛرز را ٚی اذتزاع وٝ ثٛز٘س ٞب اٍّ٘یسی ایٗ ٚ ٍ٘زفت لزار تٛخٝ ٔٛرز ذٛز وطٛر

 پی ٔبضیٗ ایٗ ثبالی ٞبی ارسش ثٝ وٝ ثٛز٘س ٞب آٔزیىبیی ایٗ سپس. وزز٘س ػزضٝ ز٘یب ثٝ "ٞٛٚر ٔبضیٗ" ٘بْ

 .ثزز٘س ثٟزٜ آٖ اس ٚ ثززٜ

 

 ضزاپُٙ ٞٙزی -6

 " ثٕت ریش یب ٚ تزوص ٚاصٜ ٔؼبزَ اٍّ٘یسی سثبٖ زر وٝ ثٍٛییٓ ػشیش ذٛا٘ٙسٌبٖ اطالع ثزای ثبیس اثتسا زر

 ثب اٍّ٘ستبٖ ٘ٛسزٜ ٚ ٞیدسٜ لزٖ ٘جززٞبی زر وٝ ثٛز اٍّ٘ستبٖ ارتص افسز یه ضزاپُٙ ٞٙزی. است "ضزاپُٙ

 وٝ ثٛز وززٜ طزاحی را تٛپرب٘ٝ ٌِّٛٝ اس ذبغی ٘ٛع اٚ. ثٛز وززٜ ضزوت فزا٘سٝ ذػٛغب ٚ ٔرتّف وطٛرٞبی

 ٔٙفدز ٞسف رٚی ثز ٞب ٌِّٛٝ ایٗ. ثٛز ضسٜ پز ای سبچٕٝ ٞبی ٌِّٛٝ اس سیبزی تؼساز ثب ٔٙفدزٜ ٔبزٜ ثز ػالٜٚ

 ٚ ٞٛایی ضس ٞبی ٌِّٛٝ زر اثساع ایٗ. ریرتٙس ٔی زضٕٗ ٘یزٚٞبی سز ثز را تزوص اس ثبرا٘ی ٚ ضس٘س ٔی

 .است وزفتٝ لزار استفبزٜ ٔٛرز ٘یش ای ذٛضٝ ٞبی ثٕت ٕٞچٙیٗ ٚ پزتبة ٞٛا ٞبی ثٕت ٕٞچٙیٗ

 

 



 ٌبِٛا٘ی ِٛیدی -7

 اس ٚ ضٛز ٔی ا٘دبْ فّشات اس ثسیبری رٚی ثز أزٚسٜ وٝ است ٞبیی ثز٘بٔٝ اس یىی فّشات وززٖ ٌبِٛا٘یشٜ پزٚسٝ

 س٘سٌی ٞیدسٞٓ لزٖ زر وٝ ایتبِیبیی زا٘طٕٙس ٚ ٔرتزع ٌبِٛا٘ی ِٛیدی. وٙس ٔی خٌّٛیزی آٟ٘ب سزٌی سً٘

 اذتزاع را ٞب ثبطزی اِٚیٗ ٚ آٚرزٜ ثسست را ٔستمیٓ ثزق خزیبٖ یه تٛا٘ست وٝ ثٛز ضرػی اِٚیٗ وزز ٔی

 .است ضسٜ ٔؼزٚف "وززٖ ٌبِٛا٘یشٜ" ثٝ اِىتزیسیتٝ ثب فّشات ارتمبء پزٚسٝ ٔرتزع ایٗ احتزاْ ثٝ. وٙس

 

 

 

 ٘یٛوبٔٗ تٛٔبس -8

 اذتزاع اس ٔسَ تزیٗ سبِٓ ٚ تزیٗ لسیٕی ایٗ. وزز اذتزاع را ٔٛتٛر ایٗ 1712 سبَ زر ٘یٛوبٔٗ تٛٔبس

 ضس ٕ٘ی سبذتٝ اٌز ٚ است وززٜ حُ را رٚسٌبر ایٗ ا٘زصی ثحزاٖ ٔطىُ ٔٛتٛر ایٗ ٚالغ زر. است ٘یٛوبٔٗ

 را اذتزاع ایٗ وبٔال تٛاٖ ٕ٘ی اٌزچٝ. آٚرز ٔی ٚخٛز ثٝ سیبزتزی ثسیبر ٔطىالت ٔب ثزای ا٘زصی ثحزاٖ ٔطٕئٙب

 ٘یٛوبٔٗ آلبی اذتزاع ایٗ اس لجُ تب فسیّی ٞبی سٛذت اس استفبزٜ أب وزز تطجیٝ ا٘زصی ثحزاٖ حُ راٜ ثٝ

 .ثٛز غیزٕٔىٗ تمزیجب

 



 ٚیّیبْ ٚ ٚاتسٖٛ چبِش -9

 سبذتٝ وٛن ٚیّیبْ ٚ ٚاتسٖٛ چبِش تٛسط 1837 سبَ زر اِىتزٚ٘یىی ارتجبطی ٚسیّٝ اِٚیٗ ػٙٛاٖ ثٝ تٍّزاف

 .است ارتجبطبت سٔیٙٝ زر ثطز اذتزاػبت ٟٕٔتزیٗ اس وٝ ضس

 ایسٜ ٚ ضسٜ ضٙبذتٝ اِىتزٚ٘یىی زٚرثزز ارتجبط ٚسیّٝ تزیٗ وبرثززی ٚ اِٚیٗ ػٙٛاٖ ثٝ آٟ٘ب تٍّزاف زستٍبٜ

 .است ٌزفتٝ اِٟبْ اذتزاع ایٗ اس ٌستززٜ ٞبی ضجىٝ

 

 فٛرز -18

 ٚالغ زر ثسا٘یس ثبیس أب سبذتٝ را اتٛٔجیُ اِٚیٗ ثٛزوٝ فٛرز وٕپب٘ی ایٗ وٙیس ٔی فىز حتٕب تیتز ایٗ زیسٖ ثب

 .ثٛز ثطزی خبٔؼٝ ثٝ فٛرز ذسٔت ایٗ ٚ رسیس ا٘جٜٛ تِٛیس ثٝ وٝ ثٛز اتٛٔجیّی اِٚیٗ T ٔسَ

 ایدبز التػبز ٚ غٙؼت زر ا٘مالثی ز٘یب، زر ا٘جٜٛ تِٛیس سیستٓ اِٚیٗ ػٙٛاٖ ثٝ فٛرز تِٛیس ذط ثّٝ،: تِٛیس ذط

 .زا٘ست ٌذضتٝ لزٖ زر اتفبق ٟٕٔتزیٗ را تِٛیس ذط ثبیس ٚ ٞستیٓ آٖ ضبٞس ٔب ٕٞٝ أزٚسٜ وٝ وزز

 



 اسِّی  ٚأز خبٖ -11

 اتٛٔبتیه ٔحبسجٝ ٔٛتٛر یؼٙی اسِّی   ٚأز خبٖ آلبی ایسٜ خٟبٖ، وبٔپیٛتزٞبی ٘رستیٗ اس یىی

(Automatic Computing Engin ACE)، ٝٔٛفمیت ٚ ثبر اِٚیٗ ثزای ثٛز، زازٜ 1936 سبَ زر ٚی و 

 .ضس آسٔبیص زاز، ا٘دبْ را آٖ سبذت ػّٕیبت تٛریًٙ آِٗ وٝ وبٔپیٛتزی رٚی 1958 ِٔی ٔبٜ زٞٓ زر آٔیش

 ٔسَ اس وٛچىتزی ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ثٛز خٟبٖ زر وبٔپیٛتز تزیٗ سزیغ ٚ تزیٗ پیطزفتٝ ذٛز سٔبٖ زر وبپیٛتز ایٗ

 اس ٘سُ اِٚیٗ وٝ چزا است ثطتز اذتزاػبت ٟٕٔتزیٗ ِیست زر ٞٓ اِیس پبیّٛت. ثٛز تٛریًٙ آِٗ اِٚیٝ

 .ا٘س وززٜ احبطٝ را ٔب أزٚس وٝ است وبٔپیٛتزٞبیی

 

 ثبرٖٚ ٚاٖ -12

 زر ا٘مالثی وٝ ثٛز زٚرثزز ٔٛضه اِٚیٗ ٚالغ زر سبذت را آٖ 1942 سبَ زر ثبرٖٚ ٚاٖ ٚار٘ز وٝ V2 ٔٛضه

 ثبر ثٝ ثسیبری تّفبت زْٚ خٟب٘ی خًٙ زر ٔتبسفب٘ٝ ٔٛضه ایٗ اٌزچٝ. آٚرز ٚخٛز ثٝ ٔٛضه ٔٛتٛر تىِٙٛٛصی

 ثب ثبرٖٚ ٚاٖ آلبی ٕٞیٗ ثبضس یبزٔبٖ أب وزز ثبس ثبِستیه ٞبی ٔٛضه سبذتٗ ثزای را راٜ ٞٓ ثؼسا ٚ آٚرز

 .ٌیزز ٔی لزار استفبزٜ ٔٛرز ٕٞچٙبٖ اٚ ٔٛضه ٔٛتٛر ٚ رسب٘س ٔبٜ ثٝ را 11 آپِٛٛ ٔٛضىص ٔٛتٛر ایسٜ

 

 فّٕیًٙ اِىسب٘سر -13

 ٞبي اس را آٖ 1928 سبَ زر فّٕیًٙ اِىسب٘سر وٝ ثٛز ز٘یب زر ضسٜ وطف ثیٛتیه آ٘تی اِٚیٗ سیّیٗ، پٙی

 .وزز وطف( وپه ٕٞبٖ یب) لبرذ ضسٜ خٕغ ٞبی

 ثٟتزیٗ سیّیٗ پٙی وٝ زا٘ست ٕ٘ی وسی ثٛز ٘طسٜ آسٔبیص ثیٕبراٖ رٚی وٝ 1948 زٞٝ اٚاسط تب تمزیجب أب

 حتٕی ٔزي اس خٍٙی ٔدزٚح ٚ ثیٕبر ٞب ٔیّیٖٛ سیّیٗ پٙی وطف ثب. است ػفٛ٘ی ٞبی ثیٕبری ثزای زارٚ

 ٞبی ثیٕبری ثزای زارٚ تزیٗ ػٕٛٔی ٚ اِٚیٗ ػٙٛاٖ ثٝ سیّیٗ پٙی ثؼس ثٝ ٔٛلغ آٖ اس ٚ وزز٘س پیسا ٘دبت

 .ضس٘س پشضىی ز٘یبی ٚارز ٞب ثیٛتیه آ٘تی ثمیٝ آٖ اس ثؼس ٚ ضس ٚٔػزف تدٛیش ػفٛ٘ی ٚ ثبوتزیبیی



 

 ٚاتسٛ٘ٝ ٚ وزیه -14

 آسٔبیطبت حیٗ آٟ٘ب. ٌزفت لزار تٛخٝ ٔٛرز 1953 سبَ زر ٚاتسٛ٘ٝ ٚ وزیه آلبیبٖ تٛسط DNA ثبر اِٚیٗ

 رٚثزٚ زٞٙس ٔی تطىیُ را ٞب صٖ ایٗ ٞبی ِٔٛىَٛ وٝ ٔٛازی اس سبذتبر یه ثب ا٘سب٘ی ٞبی صٖ رٚی ذٛز

 .وزز٘س وطف را ثسٖ ٞبی سَّٛ ثز حبوٓ ٘ظٓ راس آٟ٘ب ضىبفتٗ ثب ٚ ضس٘س

DNA، ٜٔطبِؼبت ٞٓ ٞٙٛس ٚ ضٛز ٔی ٔحسٛة أٙیتی ٔسبئُ حتی ٚ غٙؼت ػّٓ، زر ٟٕٔی ٔٛضٛع أزٚس 

 .ضٛز ٔی ا٘دبْ آٖ رٚی خٟبٖ سطح زر سیبزی

 


