ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۵
ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﭘﺎﺰ ،ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺒﺎﯾﯽ را در ذﻫﻦ ﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ،ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﺑﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ،اﻣﺎ روان ﺑﻮدن ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮﻫﺮی روان و ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻮک ﺳﺎﭼﻤﻪ ای ﺑﻪ اواﺧﺮ ﺳﺪه  1800ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﻃﻮل
ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﮏ ،ﭘﺎﯾﻠﻮت و دﯾﮕﺮان ﺑﺨﯿﻼﻧﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻮﻫﺮﺷﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺣﺪس زد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮓ آﺑﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎ،
ً
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﻓﺘﺎﻟﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ آﺑﯽ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم زﯾﺒﺎی »ﺑﻨﻔﺶ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ« را ﯾﺪک ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از رﻧﮓ »ﻧﯿﻞ ﻓﺮﻧﮕﯽ« ﯾﺎ »آﺑﯽ ﭘﺮوس« ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻧﻘﺎﺷﺎن اﺳﺖ و از آﻫﻦ و
ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﻧﯿﻞ ﻓﺮﻧﮕﯽ« در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺟﺎﺳﻮس ﻫﺎ ﻣﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﺮﯾﺪ آﻫﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﻠﻤﺎت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﺑﻨﻔﺶ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ« ﻧﯿﺰ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮی داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮﻓﮏ دﻫﺎن در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﻧﺪﮐﯽ ﺳﺮﻃﺎن
زا ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﻨﻮﮐﺴﯽ اﺗﺎﻧﻮل  /ﺑﻨﺰﯾﻞ اﻟﮑﻞ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﭘﻮدر ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎ از

ﺟﻮﻫﺮ رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮک ﺳﺎﭼﻤﻪ ای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ
ﺑﺮای روان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ،ﺑﻨﺰﯾﻞ اﻟﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﯿﻮه ﻫﺎی رﺳﯿﺪه را دارد ،و دﯾﮕﺮی
ﻓﻨﻮﮐﺴﯽ اﺗﺎﻧﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮره و ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻓﻨﻮﮐﺴﯽ اﺗﺎﻧﻮل در

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﻓﻊ ﺣﺸﺮات ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ،ﺟﻮﻫﺮی را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روان روی ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ

درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

آﻟﮑﯿﻞ آﻟﮑﺎﻧﻮآﻣﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪن ﺟﻮﻫﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدﮐﺎر از ﻣﻮاد ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖ )ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ( ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﮑﯿﻞ آﻟﮑﺎﻧﻮآﻣﯿﺪ ﺑﺮای
ﭘﺎﻦ آوردن ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺟﻮﻫﺮ ،رﻧﮕﺪاﻧﻪ را روی
ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ
ﺟﻮﻫﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی روی ﺳﺎﭼﻤﻪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از
اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻫﻤﭽﻮن اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮای روان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﭼﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺗﺎ
ﺧﻮدﮐﺎر در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ،ﻫﻤﻮاره آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

