هقدهه
وٕتش وؼی اػت و ٝثب جذ َٚتٙبٚثی ٔٙذِیف دس دسٚع ؿیٕی آؿٙبیی ٘ذاؿت ٝثبؿذ  ٚحذالُ ٘بْ ایٗ جذ َٚسا ؿٙیذ ٚ ٜدیذٜ
اػت .ایٗ جذ َٚث ٝؿیٕیذا٘بٖ تب و ٖٛٙوٕه ٞبی ؿبیبیب٘ی وشد ٜاػت  ،صیشا  ٕٝٞػٙبكرش ٔٛجرٛد  ٚوـرف ؿرذٚ ، ٜصٖ ٚ
٘ٛع خبكـبٖ تٛػط دا٘ـٕٙذ ٔـٟٛس سٚػی  ،دیٕیتشی ایٛا٘ٛیچ ٔٙذِیف طجم ٝثٙذی ؿذ ٜاػت .ایٗ دا٘ـٕٙذ ثشجؼت ٝتٛا٘ؼت
ثب تجحش وبفی دس ؿیٕی ث ٝخٛاف ػٙبكش ٔختّف دػت یبثذ  ٚآٖ ٞب سا ثٍٕٞ ٝبٖ ٔؼشفی وٙذ .دس ایرٗ ٔمبِر ٝثر ٝص٘رذٌی رش
فشاص ٘ ٚـیت ایٗ ؿیٕیذاٖ اؿبسٔ ٜی وٙیٓ تب اطالع وبُٔ دس صٔی٘ ٝٙح ٜٛص٘ذٌی  ٚتالؽ ٞبی ٔؼتٕش ا ٚث ٝدػت آٚسیذ .
تولد هندلیف
دیٕیتشی اٚا٘ٚٛیچ ٔٙذِیف ) ، (Mandalievصیرش
 ٚس ٚوٙٙذ ٜػّٓ ؿیٕی  ٚفشص٘ذ یىی اص ٔذیشاٖ ٔذسػٝ
ٔحّی  ،دس  7فٛسی 4381 ٝدس ؿٟش تٛثِٛؼه ٚالرغ دس
سٚػیٔ ٝتِٛذ ؿذ .
کودکی یک یتین
دیٕیتشی ایٛا٘ٛیچ دس ٞفت فٛسی ٝػبَ  4381دس ؿرٟش
تٛیِٛؼررره ػررریجیشی دس یررره خرررب٘ٛادٔ ٜتٛػرررط ٚ
شجٕؼیت چـٓ ث ٝجٟبٖ ٌـٛد .ا ٚچٟربسدٕٞیٗ فشص٘رذ
خب٘ٛادٙٔ ٜذِیف ث ٝؿٕبس ٔی سٚد .ذسؽ ایرٛاٖ ٔرذیش
یىی اص ٔذاسع ٔحّی ثٛد ٔ ٚبدسؽ ٔبسیرب دس وبسٌربٜ
ؿیـٌ ٝشی و ٝاص ذسؽ ث ٝاسث ثشد ٜثٛد وبس ٔی وشد
تررب ثت٘ٛررذ وٕرره خررشش ؿررٞٛشؽ ثبؿررذ .ررذسثضسي
ایٛا٘ٛیچ ٘یش ٔؼئ َٛاِٚریٗ سٚص٘بٔرٔ ٝحّری دس ػریجشی
ثٛد .دیٕیتشی ایٛا٘ٛیچ ص٘ذٌی خٛة  ٚآسأی داؿرت
تب ایٗ و ٝذسؽ سا ثش اثش یه ثیٕربسی لّجری اص دػرت
داد  ٚیتیٓ ؿذ .اص آٖ ث ٝثؼرذ ا٘رذ٘ ٚ ٜٚبأیرذی ف ربی
خب٘ ٝسا ش وشد ٚ ٜایٛا٘ٛیچ وٙ ٝج ػبَ ثیـتش ٘ذاؿرت
دس غٓ اص دػت دادٖ ذس افؼشد ٜؿذٔ .بدس ثیـرتش وربس
وشد تب ٞضی ٝٙخب٘ٛاد ٜش جٕؼیتؾ سا دسآٚسد  .ا ٚؿجب٘ٝ
سٚص دس وبسٌررب ٜؿیـررٌ ٝررشی ٔـرر  َٛػرربخت ا٘ررٛاع
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ظشٚف ثّٛسی ثٛد تب ثچٞ ٝبیؾ دس آػبیؾ ص٘ذٌی وٙٙذ  ٚث ٝتحلیُ ثپشداص٘ذ .دیٕیتشی ایٛا٘ٛیچ ثٔ ٝذسػ ٝتِٛ ٛؼه سفت
 ٚاػتؼذاد دسخـبٖ خٛد سا دس صٔی ٝٙسیبضی  ٚفیضیه ثٔ ٝؼّٕبٖ خٛد ٘ـبٖ داد .ػلش ٞب ثؼذ اص اتٕبْ ٔذسػ ٝث ٝوبسٌرب٘ ٜرضد
ٔبدسؽ ٔی سفت  ٚا ٚسا دس ؿیـٌ ٝشی وٕه ٔی وشد .دایی اؽ ثؼبسٌیٗ سإٙٞب  ٚدٚػت خٛثی ثشای دیٕیتشی ثٛدٚ .لتی
دیٕیتشی ب ث 41 ٝػبٍِی ٌزاؿت ٔبدسؽ ث ٝا ٚل َٛداد وٚ ٝی سا ثٔ ٝذسػ ٝػٗ تشصثٛسي ثشای ادٔر ٝتلریُ ثفشػرتذ أرب
ثخت ثب آ٘بٖ یبس ٘جٛد  ٚوبسٌب ٜؿیـٌ ٝشی آتؾ ٌشفت  ٕٝٞ ٚػشٔبی ٝؿبٖ اص دػت سفت.
دیٕیتشی ثشای یبفتٗ ؿ ُ ض دسآٔذ ث ٝػٗ تشصثٛسي سفت  ٚدس آٖ جب ث ٝترذسیغ دس یره ٔذسػر ٝشداخرت .ا ٚدس ػربَ
 4381تٛا٘ؼت ثٛسع تحلیّی ثٍیشد  ٚ ٚث ٝتحلیُ دس سؿت ٝسیبضی  ،فیضیه  ٚؿیٕی ثپشداصد .ا ٚخب٘ٛاد ٜخٛد سا ٞرٓ ثرٝ
ػٗ تشصثٛسي آٚسد أب ٔتبػفب٘ٔ ٝبدس  ٚخٛاٞشؽ ث ٝثیٕبسی ػُ دچبس ؿذ٘ذ  ٚا ٚسا ث ٝثب یه د٘یب غٓ  ٚا٘ذ ٜٚتٟٙب ٌزاؿتٙذ .
ورود به دنیای شیوی
ٚی دس ػبَ  4381دوتش ػّ ٚ ْٛاػتبد ؿیٕی دا٘ـٍب ٜؿذ  ٚدس ٕٞیٗ ػبَ اصدٚاش وشد .دس ایٗ ٍٙٞربْ  ،فمرط  88ػٙلرش اص
٘ظش ؿیٕیذاٟ٘ب ؿٙبخت ٝؿذ ٜثٛد .
درخشش در دانشگاه
ػّی سغٓ ٔـىالت  ٚفـبس سٚحی ثش دیٕیتشی  ،ا ٚاص دسع غبفُ ٘ـذ  ٚثب ٕ٘رشات ػربِی دسٚع دا٘ـرٍبٞی سا ٔری ٌزسا٘رذ.
دیٕیتشی ثش اثش فمش  ٚ ٚا٘ذ ٜٚثیٕبس ؿذ تب حذی و ٝضؿىبٖ تلٛس وشد٘ذ ا٘ ٚیض ث ٝػُ ٔیتال ؿرذ ٜاػرتِ .رزا ثر ٝا ٚتٛكریٝ
وشد٘ذ و ٝث ٝیه جبی خٛؽ آة ٛٞ ٚا ثشٚد  ٚوٕی اػتشاحت وٙذ.دیٕیتشی ث ٝجضایش وشیٕ ٝػفش وشد  ٚوٕىرٓ ػرالٔت
خٛد سا ث ٝدػت آٚسد  ٚثؼذ ث ٝػٙت تشصثٛسي ثبصٌـت .ا ٚصیش ٘ظش آٚ .ػىشػٙىب ؿیٕیذاٖ ثضسي سٚػی ث ٝآٔٛختٗ ػّرٓ
ؿیٕی شداخت  ٚدس ػبَ  4388ثب دسیبفت یه ٔذاَ طال فبسؽ اِتحلیُ  ٚث ٝتذسیغ دس دثیشػتبٖ ٔـ  َٛؿذ  ٚوتبة ؿیٕی
آِی سا ٔٙتـش وشد و ٝاِٚیٗ وتبة دسػی ؿیٕی آِی سٚػی ثٛد .ا ٚث ٝفشا٘ؼ ٚ ٝإِٓبٖ دػٛت ؿذ تب دس وٙفشا٘غ ٞب ؿرشوت
وٙذ .ػپغ ثب اسا ئ ٝوتبثی تحت ػٛٙاٖ اتحبد آة  ٚاِىُ دس صٔی ٝٙؿیٕی كرٙؼتی دسجر ٝدوترشی ٌشفرت  ٚاػرتبد ؿریٕی دس
دا٘ـٍب ٜػٗ تشصثٛسي ؿذ .ا ٚچٙذ وتبة ثب ػٛٙاٖ ؿیٕی ٔؼذ٘ی  ٚاك َٛؿیٕی ٔٙتـش وشد ؤ ٝشد تٛج ٝاػبتیذ ؿیٕی لشاس
ٌشفت.
دس ػبَ  4381ثب دختشی ث٘ ٝبْ فضٚٚص ِـٛا دس دا٘ـٍب ٜآؿٙب ؿذ  ٚاصدٚاش وشد .ثٕش ٜایٗ اصدٚاش د ٚفشص٘ذ ثٛد یه ؼش ثرٝ
٘بْ ِٛٚدیب  ٚیه دختش ث٘ ٝبْ اٍِب .أب ایٗ اصدٚاش فشجبْ خٛثی ٘ذاؿت  ٚث ٝطالق  ٚجذایی ٔٙجش ؿذ .
جدول تناوبی  ،پیش از هندلیف
یؾ اص ٔٙذِیف  ،ؿیٕیذاٖ اٍّ٘یؼی ث٘ ٝبْ "ط.آ٘.یِٙٛذص"  ،اثش خٛیؾ سا دسثبس ٜتٙبٚة خٛاف ثؼ ی ػٙلشٞب ثشحؼت ٚصٖ
اتٕی ٔتضایذؿبٖ ٔٙتـش وشد .اثش ٚی اص طشف ا٘جٕٗ ؿیٕی سد ؿذ  ٚیىی اص ٕٞىبسا٘ؾ  ،سیـخٙذا٘ ٝثٚ ٝی ٌفت ور ٝؿربیذ
ثب تٙظیٓ ػٙلشٞب ث ٝتشتیت اِفجبیی ثبص ٓٞثتٛا٘ذ وـف ٔفیذتشی ثىٙذ .
دس صٔبٖ ٔٙذِیف  ،تٟٙب  81ػٙلش ؿٙبخت ٝؿذ ٜثٛد .ثؼذ اص ٔشي ٚی  ،دٟٞب ؿیٕیذاٖ ثب یشٚی اص سا٘ ٜجٛؽآٔیض ا ، ٚػٙلشٞبی
تبصٜای وـف وشد٘ذ  ٚایٗ ػٙلشٞبی تبص ٚ ٜآٖ تشویجٟبی ٘ٛیٗ ثٔ ٝف ْٟٛسدٜثٙذی ٚی سا ٜیبفتٙذ.
سدٜثٙذی دٚسٜای ٔضثٛس دس ثشسػی طیفٞب  ،تبییذ ؿذ .ثب تٙظیٓ طیف ػٙلشٞب ثشحؼت سدٜثٙذی ،دا٘ـٕٙذ جٛاٖ اٍّ٘یؼی  ،ثٝ
٘بْ "ٞب٘شی ٔٛصِی" دس ػبَ  4148لب٘ ٖٛدیٍشی وـف وشد و ٝدس دػتٍبٙٔ ٜذِیف جبسی اػت .وبؿرف ٔضثرٛس ٔ ،فٟرْٛ
ؿٕبس ٜتشتیت ػٙلشٞبی ایٗ سد ٜثٙذی سا سٚؿٗ وشد .ا ٚثبثت وشد و ٝایٗ ثبس ٞؼتٔ ٝشورضی اػرت ور ٝث رٛس ل رغ  ،ثشاثرش
ؿٕبس ٜتشتیت ػٙلش اػت  ٚدس اتٓ  ،ثؼیبس إٞیت داسد  ٚثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜو ٝاِىتشٟ٘ٚب ثٛػریّ ٝایرٗ ثبسٞرب ثرٞ ٝؼرتٔ ٝشورضی
ٚاثؼتٝا٘ذ ،دس ٔذاسٞبی خٛد ث ٝدٚس آٖ ٞؼتٔ ٝیٌشد٘ذ .
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خلق جدول هندلیف
قانوى تناوبی
ٔٙذِیف دس ایٗ فىش ثٛد و ٝخٛاف فیضیىی  ٚؿیٕیبیی ػٙبكش  ،تبثؼی اص جشْ اتٕی آٟ٘بػت .ثذ ٖٚلرب٘ ٖٛتٙربٚثی ٘ر ٝریؾ
ثیٙی خٛاف ػٙبكش ٘بؿٙبختٔ ٝیؼش ثٛد  ٝ٘ ٚث ٝفمذاٖ یب غیجت ثشخی اص ػٙبكش ٔی ؿرذ ری ثرشد .وـرف ػٙبكرش ٙٔ ،ر ٛثرٝ
ٔـبٞذ ٚ ٜثشسػی ثٛد .ثٙبثشایٗ تٟٙب یبسی ثخت ٔ ،ذأٚت  ٚیب یؾ داٚسی ٙٔ ،جش ث ٝوـف ػٙبكش جذیذ ٔیؿذ.
لب٘ ٖٛتٙبٚثی  ،سا ٜجذیذی دس ایٗ صٔیٌ ٝٙـٛدٙٔ .ظٛس ٔٙذِیف اص ایٗ جّٕٞٝب آٖ ثٛد و ٝدس ػیش تربسیخی ؿریٕیبیی  ،صٔربٖ
حذع صدٖ ٚجٛد ػٙبكش  ٚیـٍٛیی خٛاف ٕٟٔـبٖ فشا سػیذ ٜاػت .جذ َٚتٙبٚثی  ،بیر ٝای ثرشای ایرٗ وربس ؿرذ .حتری
ػبخت ایٗ جذ٘ َٚـبٖ ٔیداد و ٝدس چ ٝجبٞبیی ٔىبٖ خبِی ثبلی ٔیٔب٘ذ و ٝثبیذ ثؼذا" اؿ بَ ؿٛد .
چینش عناصر در جدول تناوبی
ثب آٌبٞی اص خٛاف ػٙبكش ٔٛجٛد دس جٛاس ایٗ ٔىبٟ٘بی خبِی ٔ ،یؿذ خٛاف ٟٔرٓ ػٙبكرش ٘بؿرٙبع سا تخٕریٗ صد  ٚچٙرذ
ٔـخلٔ ٝمذاسی آٟ٘ب (جشٟٔبی اتٕی ،چٍبِی ٘ ،م  ٝرٚة ٘ ٚ ،م  ٝجٛؽ ٔ ٚب٘ٙذ آٟ٘ب) سا ث ٝوٕه ٘تیجٌ ٝیشیٞبی ٔ ٙمی
 ٚچٙذ ٔحبػج ٝسیبضی ػبد ، ٜتؼییٗ وشد .ایٗ ٔ بِت ٘یبص ث ٝتجحش وبفی دس ؿیٕی داؿتٙٔ .ذِیف اص ایٗ تجحش ثشخٛسداس ثٛد
و ٝثب تشویت آٖ  ،ثب تالؽ ػّٕی  ٚاػتمبد ث ٝلب٘ ٖٛتٙبٚثی تٛا٘ؼت یـٍٞٛبی دسخـرب٘ی دسثربسٚ ٜجرٛد  ٚخرٛاف چٙرذیٗ
ػٙلش جذیذ سا اسائ ٝدٞذ .ثٙبثشایٗ ٔ بثك ثب ایٗ فىش  ،جذِٚی دسػرت ورشد  88 ٚػٙلرش ؿرٙبخت ٝؿرذ ٜسا ثر ٝتشتیرت جرشْ
اتٕیـبٖ دس جذ َٚلشاس داد.
تؼذاد ػٙبكش دس ػ شٞبی جذ َٚیىی ٘جٛدٔ ،ثالٌ ػ ش ٙجٓ  83ػٙلش داؿت ،دس حبِیو ٝػ ش ؿـٓ فمط ؿبُٔ  8ػٙلش ثٛد.
ِٚی ػٙبكشی و ٝخٛاف آٟ٘ب ؿجی ٓٞ ٝثٛد ،دس ایٗ جذ٘ َٚضدیه  ٓٞلشاس داؿتٙذ  ٚثذیٗ ػّت ٔمذاسی اص خب٘ٞٝبی خربِی ،
ٔتؼّك ث ٝػٙبكشی اػت و ٝتب آٖ صٔبٖ ؿبخت٘ ٝـذ ٜثٛد .دس ػبَ  4381جذ َٚػجیجی سا تٙظیٓ ورشد ور ٝػٙبكرش ثرش اػربع
خٛاف ٔٛاد دس خب٘ٞ ٝبی ػٕٛدی  ٚافمی لشاس ٌشفت ٝؿذ ٜثرٛد  .ثر ٝیربٖ تشتیرت ایرٗ جرذ َٚاص ػرجه ترشیٗ ػٙلرش یٙری
ٞیذسٚطٖ آغبص  ٚث ٝػٍٙیٗ تشیٗ آٟ٘ب یؼٙی اٚسا٘ی ْٛخبتٕ ٝیذا ٔی وشد  .دیٕتشی ػبؿك خٛاٞش دٚػتؾ ٛ ٛف ؿذ ِرزا ثرب
ا ٚاصدٚاش وشد و ٝثٕش ٜیبٖ اصدٚاش چٟبس فشص٘ذ ثٛد  .دیٕتشی ثشای خّك ػجیت  ٚغشیجؾ ٔٛسد تٕؼرخش اػ ربی ا٘جٕرٗ ٚ
ؿیٕیذا٘بٖ سٚػی ٝلشاس ٌشفت ِٚ ،ی فمط ِٛتبدٔیش دا٘ـٕٙذ ثضسي ؿیٕی ثٛد و ٝا ٚسا تـٛیك ث ٝادأ ٝوبسؽ ٔری ورشد  .دس
ػبَ ٞبی ثؼذ اػىب٘ذی ٚ ْٛطٚسٔب٘یٓ سا وـف وشد٘ذ وٙٔ ٝذِیف ایٗ ػٙبكش سا  ٓٞدس جذِٚؾ لشاس داد
.
ٔیضاٖ اػتمجبَ اص جذٙٔ َٚذِیف دس آٖ صٔبٖ
جذٙٔ َٚذِیف و ٝیؾ ثیٙی ٚجرٛد  13ػٙلرش سا ٔریٕ٘رٛد ،جرض "ِرٛتش
ٔبیض" و ٝیه ػبَ ثؼذ اص ٔٙذِیف  ،جذِٚی ٔـبث ٝثب جذٙٔ َٚذِیف ا٘تـبس
داد ٜثٛد ،طشفذاسی ٘ذاؿت .
پیشبینیهای هندلیف در جهاى علن
یؾثیٙی ٞبی ػجیت ٔٙذِیف  ،صٔبٖ دساصی ث ٝكٛست ٔثّٟربی ٔٛجرٛد دس
 ٕٝٞوتبثٟبی ؿیٕی دس آٔذ ٜثٛد  ٚوٕتش وتبة ؿیٕی ٚجرٛد داسد ور ٝدس
آٖ  ،اص اوبآِٔٛیٙی ٚ ْٛاوبثٛس  ٚاوبػیّیؼیٓ یبد ٘ـذ ٜثبؿذ و ٝثؼرذٞب رغ
اص وـف ث٘ ٝبٟٔبی ٌبِی ،ْٛػىب٘ذی ٚ ْٛطسٔب٘ی٘ ْٛبٔیذ ٜؿذ٘ذ .دس ٔیربٖ ػر ٝػٙلرشی ورٙٔ ٝرذِیف ریؾ ثیٙری ورشد ٜثرٛد
اوبػیّیؼی ْٛثؼذ اص ػبیشیٗ وـف ؿذ( ٚ )4337وـف آٖ ثیؾ اص وـف د ٚػٙلش دیٍش ٔ ،ش ٖٛٞیربسی ثخرت  ٚتلربدف
ٔؼبػذ ثٛد .
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تایید پیشگوییهای هندلیف
دس ٚالغ  ،وـف ٌبِی ْٛتٛػط "ثٛاثٛدساٖ" (ٔ )4378ؼتمیٕبٌ تٛػط سٚؿٟبی طیف ػٙجیاؽ ثٛد  ٚجرذاوشدٖ ػرىب٘ذیْٛ
تٛػط "٘یّؼ" ٚ "ٖٛؤّ )4371( "ٛشث ٛث ٝثشسػی دلیك خبوٟبی ٘بدس ثٛد و ٝدس آٖ صٔبٖ اٚش ٌشفت ٝثٛد .ا٘ذن ا٘ذن
 ٕٝٞیؾٌٛییٞبی ٔٙذِیف تحمك یبفتٙذ .آخشیٗ تبئیذ دس ٔٛسد ٚصٖ ٔخلٛف ػىب٘ذی ْٛفّضی ثٛد.
دس ػبَ " ، 4187فیـش" ؿیٕیذاٖ إِٓب٘ی ٛٔ ،ق ث ٝتٟی ٝػىب٘ذی ْٛثب دسج ٝخّٛف  %13ؿذٚ .صٖ ٔخلٛف آٖ ٌ 8 ،شْ ثش
ػب٘تی ٔتش ٔىؼت ثٛد .ایٗ دلیمبٌ ٕٞبٖ سلٕی اػت وٙٔ ٝذِیف یؾثیٙی وشد ٜثرٛد .دس ربییض ػربَ " 4371اٍّ٘رغ" وتربة
جبٔؼی ثذػت آٚسد وٛ٘ ٝیؼرٙذٌب٘ؾ "سٚػرى" ٚ "ٛؿرٛسِٕش" ثٛد٘رذ .دس آٖ وتربة  ،ثرشای ٘خؼرتیٗ ثربس ثر ٝیـرٍٛیی
آِٔٛیٙیرررررر ْٛتٛػررررررط ٔٙررررررذِیف  ٚوـررررررفؾ تحررررررت ترررررربثیش ٘رررررربْ ٌرررررربِی ْٛاؿرررررربس ٜؿررررررذ ٜثررررررٛد.
دس ٔمبِ ٝای و ٝثؼذٞب اٍّ٘غ دس وتبثی ٘ ٓٞمُ وشد ٜاػت ،اؿبس ٜثّ ٔ ٝت آٖ وتبة ؿیٕی ؿذ ٜاػت ٘ ٚتیجٌ ٝشفتر ٝاػرت
وٙٔ « :ٝذِیف ثب ث ٝوبس ثشدٖ ٘بخٛدآٌب ٜلب٘ ٖٛتجذیُ وٕیت ث ٝویفیت ٚ ، ٍُٞالیؼت ػّٕی سا تحمك ثخـیذ و ٝاص ٘ظش تٟٛس
 ،فمط لبثُ لیبع ثب وبس "ِٛسی" ٝدس ٔحبػجٔ ٝذاس ػیبس٘ ٜبؿٙبخت٘ ٝپت ٖٛثٛد ٜاػت ».
شهرت جهانی هندلیف
ػال ٜٚثش آ٘چٌ ٝفت ٝؿذ ،ثب اوتـبف آسٌ ٖٛدس ػبَ ّٞ ٚ 4311ی ٚ ْٛایٙى ٝجذٙٔ َٚذِیف ٚجٛد ٘ئ ٚ ٖٛوشیپتٌ ٚ ٖٛضٖ٘ٛ
سا یؾثیٙی ٕ٘ٛد ،جذٙٔ َٚذِیف ؿٟشت ػجیت  ٚفٛق اِؼبد ٜای وؼرت ٕ٘رٛد .دس آٖ ػربِٟب ثرٛد ور ٝتٕربٔی آوربدٔیٞربی
وـٛسٞبی جٟبٖ (غیش اص ّٕٔىت خٛیؾ) ا ٚسا ث ٝػ ٛیت دػٛت ٕ٘ٛد٘ذ .
ههاجرت
دیٕتشی ٔشد ی آصادی خٛا ٚ ٜخؼتٍی ٘ب زیش  ٚػاللٙٔ ٝذ ثٔ ٝؼبئُ اجتٕبػی ثٛد ِزا ٔٛسد ا٘تمبد اص ػٛی دِٚرت ترضاس لرشاس
ٌشفت ٚ .لتی حىٔٛت تضاس ا ٚسا ػذ سا ٜخٛد دیذ٘ذ ٚی سا ث ٝوـٛسٞبی خبسجی فشػتبد٘ذ تب اص سٚػی ٝدٚس ثبؿذ ٙٔ .ذِیف
ث ٝبسیغ سفت  ٚدس آصٔبیـٍبٚ ٜستغ ؿیٕیذاٖ فشا٘ؼٛی ٔـ  َٛث ٝوبس ؿذ ٕ ٚ .ذتی سا  ٓٞثٕٞ ٝىبسی ثب ث٘ٛضٖ ؿیٕیذاٖ ٚ
فیضیىذاٖ إِٓب٘ی شداخت  .ػپغ ث ٝآٔشیىب ػفش وشد  ٚاص چب٘ ٜفتری ٙؼؼریّٛا٘یب ثبصدیرذ ثر ٝػٕرُ آٚسد ٙٔ .رذِیف ٍٙٞربْ
وؼٛف ػبَ  4118ث ٝفشا٘ؼ ٝسفت  ٚثشای تحمیك ف بیی ثب ثبِ ٖٛثٛٞ ٝا شٚاص وشد
ا ٚدس ٕٞبٖ ػبَ دس ِیؼت ٘بٔضدٞبی جبیضٛ٘ ٜثُ لشاس ٌشفت ِٚی ث ٝدِیُ ایٗ وٛٔ « ٝاػبٖ » ؿریٕیذاٖ فشا٘ؼرٛی یره سای
ثیؾ اص ا ٚآٚسد ایٗ جبیض ٜثٙٔ ٝذِیف ٘شػیذ ٙٔ .ذِیف یىی اص چٟشٞ ٜب  ٚؿخلیت ٞبی دٚػت داؿتٙی ٘ضد ٔشدْ سٚػی ٝثٛد
ِ .زا ثٍٙٞ ٝبْ ج ًٙسٚع  ٚطا ٗ آ٘بٖ اص ٔٙذِیف خٛاػتٙذ و ٝث ٝوـٛسؽ ثبص ٌشدد  ٚلٛت لّت ٔرشدْ وـرٛسؽ ثبؿرذ اص
ایٗ س ٚػبِٟبی آخش ص٘ذٌی ٔٙذِیف دس غٓ ٍ٘ ٚشا٘ی ج ٚ ًٙخ٘ٛشیضی ٌزؿت .
جدول هندلیف
ٔٙذِیف ِٛ ٚتبس ٔیشدس ٔٛسدخٛاف ػٙلشٞب ٚاستجب اٟ٘ب ثشسػی ٞبی دلیك تشی ا٘جبْ داد٘ذٚدس ػبَ  ْ4381ثر ٝایرٗ ٘تیجرٝ
سػیذ٘ذ و ٝخٛاف ػٙلشٞب تبثؼی تٙبٚثی اص جشْ اٟ٘بػت.ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝاٌش ػٙلشٞب سا ث ٝتشتیت افضایؾ جشْ اتٕی ٔشترت
ؿ٘ٛذ ٘ٛػی تٙبٚة دس اٟ٘ب اؿىبس ٔیٍشدد ٚغ اصتؼذاد ٔؼیٙی اص ػٙلشٞب ػٙلشٞبیی ثب خٛاف ٔـبث ٝخرٛاف یـریٗ تىرشاس
ٔی ؿ٘ٛذ .
ٔٙذِیف دس ػبَ  4381ثش بی ٝی لب٘ ٖٛتٙبٚة جذِٚی اص 88ػٙلش ؿٙبخت ٝؿذ ٜی صٔبٖ خٛد ٔٙتـش وشد .دس فبكرّ ٝی ثریٗ
ػبِٟبی  4381تب ٙٔ ْ 4374ذِیف ٔ ٓٞب٘ٙذ ِٛتبس ٔیش ثب ثشسػی خٛاف ػٙلشٞب  ٚتشویت ٞبی اٟ٘ب ٔتٛج ٝؿذ ور ٝت ییشٞربی
خٛاف ؿیٕیبیی ػٙلشٞب ٔب٘ٙذ خٛاف فیضیىی اٟ٘ب ٘ؼجت ث ٝجشْ اتٕی س٘ٚذ تٙربٚثی داسد.اص ایرٗ س ٚجرذ َٚجذیرذی دس 3
ػت 43ٚ ٖٛػ ش تٙظیٓ وشد.ا ٚثب تٛج ٝث٘ ٝبسػبیی ٞربی جرذ٘ َٚیرِٙ ٛرذص ِٛٚتربس ٔیرش  ٚحتری جرذ َٚلجّری خرٛد جرذِٚی
تمشیجبثذ٘ ٖٚمق اسای ٝدادو ٝفشاٌیش ٔٚب٘ذ٘ی ؿذ.
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شاهکارهای هندلیف در ساخت شهرک عناصر:
سٚاثط ٕٞؼبیٍی:دا٘ـٕٙذاٖ یؾ اص ٔٙذِیف دس طجم ٝثٙذی ػٙبكش ٞش یه سا جذاٌب٘ ٚ ٝثذٚ ٖٚاثؼتٍی ث ٝػربیش ػٙبكرش دس
٘ظش ٔی ٌشفتٙذ.أب ٔٙذِیف خبكیتی سا وـف وشد و ٝسٚاثط ثیٗ ػٙلشٞب سا ث ٝدسػتی ٘ـبٖ ٔیذاد ٚاٖ سا بی ٝتٙظیٓ ػٙبكش
لشاس داد.
ٚػٛاع ٚی :ا ٚثشخی اص ػٙبكش سا دٚثبس ٜثشسػی وشد تب ٞش ٘ٛع ایشادی سا و ٝث٘ ٝبدسػت ثٛدٖ جشْ اتٕی اص ثریٗ ثجرشد.دس
ثشخی ٔٛاسد ث ٝحىٓ ضشٚست اكُ تـبث ٝخٛاف دس ٌشٟٞٚب سا ثش لبػذ ٜافضایؾ جشْ اتٕی ٔمذْ ؿٕشد.
ٚاحذٞبی خبِی :دس ثشخی ٔٛاسد دس جذ َٚجبی خبِی ٔٙظٛس وشدیؼٙی ٞش جب و ٝثش حؼت افضایؾ جشْ اتٕی ػٙبكرش ثبیرذ
دس صیش ػٙلش دیٍشی جبی ٔی ٌشفت و ٝدس خٛاف ث ٝاٖ ؿجبٞتی ٘ذاؿت اٖ ٔىربٖ سا خربِی ٔری ٌزاؿرت ٛاٖ ػٙلرش سا دس
جبیی و ٝتـبث ٝخٛاف سػبیت ٔیـذ جبی داد.ایٗ خٛد ث ٝیؾ ثیٙی تؼذادی ا صػٙلشٞبی ٘بؿٙبختٙٔ ٝتٟی ؿذ.
اػررتمجبَ اص ػرربوٙبٖ ثؼذیٙٔ:ررذِیف ثررب تٛجرر ٝثررٛٔ ٝلؼیررت ػٙلررشٞبی وـررف ٘ـررذ ٚ ٜثررب ثٟررشٌ ٜیررشی اص طجمرر ٝثٙررذی
دٚثشایضتٛا٘ؼتخٛاف اٟ٘ب سا یؾ ثیٙی وٙذ.ثشای ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛذِیف دس جذِٚی و ٝدس ػبَ  4381تٙظریٓ ورشد ٜثرٛدٔغ ٘ ٚمرشٜ
ٚطال سا ٔب٘ٙذ فّضی لّیبیی دس ػت٘ ٖٛخؼت جب داد ٜثٛد أب وٕی ثؼذ ػٙبكش ایٗ ػت ٖٛسا ث ٝدٌ ٚش ٜٚاكّی  ٚفشػری تمؼریٓ
وشد.ػپغ دٚسٞ ٜبی ٘خؼت  ٚد ٚ ْٚػٞ ْٛش یه ؿبُٔ یه ػ ش ٞ ٚش یه اص دٚسٞ ٜبی چٟبسْ ث ٝثؼذ ؿبُٔ د ٚػ ش ؿذٜ
ٚث ٝتشتیت اص دٚسٞ ٜبی چٟبسْ ث ٝثؼذ د ٚخب٘ ٝاٚ َٚؿؾ خب٘ ٝاخش اص ػ ش دٔ ْٚشث ٛثر ٝػٙبكرش اكرّی اٖ دٚسٞ ٚ ٜـرت
خب٘ ٝثبلی ٔب٘ذ ٜی ػ ش ا ٚ َٚد ٚخب٘ ٝا َٚػ ش دٔ ْٚشث ٛث ٝػٙبكش فشػی ثٛد
ػبخت ٚاحذ ٔؼى٘ٛی ٞـتٓٙٔ:ذِیف ثب تٛج ٝث ٝایرٗ ور  ٝػٙبكرشاٚ ٗٞوجبِرت ٘ٚیىرُ ٚسٚتیٙریٓ ٚسٚدیرٓ  ٚربادیٓ ٚاػرٕیٓ
ٚایشیذیٓ  ٚالتیٙخٛاف ٘ؼجتب ثب یىذیٍش داس٘ذ ایٗ ػٙبكش سا دس ػ ٝسدیف ػ ٝتبیی  ٚدس ػرت ٖٛجذاٌب٘ر ٝای جربی داد ٚثرٝ
جذ َٚیـیٗ خٛد ٌشٞ ٜٚـتٓ ا  ٓٞافضٚد .دس اٖ صٔبٖ ٌبصٞبی ٘جیرت ؿرٙبخت٘ ٝـرذ ٜثرٛداص ایرٗ سٚدس ٔرتٗ جرذ َٚاكرّی
ٔٙذِیف جبیی ثشای ایٗ ػٙبكش یؾ ثیٙی ٘ـذ .غ اص اٖ سأؼی  ٚسایّ ٝدس ػبَ ٌ 4311بص اسٌ ٖٛسا وـف وشد٘ذ  ٚتب ػرب
َ ٌ ْ 4113بصٞبی ٘جیت دیٍشوـف ؿذ  ٚظشفیت ؿیٕیبیی اٟ٘ب  1دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٚثٌ ٝبصٞبی ثی اثش ؿٟشت یبفتٙذ.
اػب٘ؼٛس ٔٙذِیفج ٝػٛی اػٕبٖ ؿیٕی :جذٙٔ َٚذِیف دس تٙظیٓ  ٚبیذاس وشدٖ جشْ اتٕری ثؼریبسی اص ٔرٛاسد ٔٙذِیفٙبدسػرت
ثٛدٖ جشْ اتٕی ثشخی اص ػٙبكش سا ثبثت  ٚثشخی دیٍش سا دسػت وشد .جذ َٚتٙبٚثی ٘ ٝتٟٙب ث ٝوـف ػٙلرشٞبی ٘بؿرٙبختٝ
وٕه وشد ثّى ٝدس ٌؼتشؽ  ٚوبُٔ وشدٖ ٘ظشی ٝی اتٕی ٘مؾ ثضسٌی ثش ػٟذ ٜداؿت  ٚػجت اػبٖ ؿذٖ ثشسػی ػٙبكرش ٚ
تشویت ٞبی اٟ٘ب ؿذ.

هجتوع نیوه توام:
جذ َٚتٙبٚثی ثب ٘بسػبیی ٞبیی ٕٞشا ٜثٛد و ٝػجبستٙذ اص :
 -4جبی ٞیذسٚطٖ دس جذ َٚث ٛس دلیك ٔـخق ٘جٛد ٌ.بٞی اٖ سا ثبا ی ٌش ٜٚفّضٞربی لّیربیی ٌ ٚربٞی ثربای ٌرشٜٚ
ٞبی ٌشٞ ٜٚبِٛطٖ ٞب جب ٔیذاد.
 -3دس ٘یىُ  ٚوجبِت و ٝجشْ اتٕی ٘ضدیه ثرٞ ٝرٓ داس٘رذ خرٛاف ؿریٕیبیی ٔتفربٚت اػرت  ٚثرب بیر ٝلرب٘ ٖٛتٙربٚثی
٘بػبصٌبسی داسد.
 -8وجبِت سا یؾ اص ٘یىُ ٕٞ ٚچٙیٗ تّٛس سا یؾ اص یذ جبی داد و ٝثب تشتیت كؼٛدی جشْ اتٕی ٞرٓ خرٛا٘ی ٘ذاؿرت
.ثب یؾ سفت ظٞٚؾ ٞب  ٚثب وـف شتٛایىغ  ٚػٙلشٞب ٚثشسػی دلیك طیف اٟ٘ب ػذد اتٕی وـف  ٚاؿىبس ؿرذ ٚ
ػٙبكش ثش حؼت افضایؾ ػذد اتٕی ٔشتت ٘ ٚبس ػبیی ٞبی جضیری ٔٛجرٛد دس جرذٙٔ َٚرذِیف اص ثریٗ سفرت .صیرشا
ت ییشات خٛاف ػٙبكش ٘ؼجت ث ٝػذد اتٕی اص ٘ظٓ ثیـتشی ثشخٛسداسػت تب جشْ اتٕی اٟ٘ب.
 -1ػبَ غ اص ٘ـش جذٙٔ َٚذِیف ثٛاث ٛدس ات ث ٝسٚؽ طیف ٍ٘بسی اوب أِٛیٙی ْٛسا وـف ورشد ٌ ٚربِیٓ ٘بٔیرذ 1 ٚ
ػبَ ثؼذ ٘یّؼ ٖٛاوب ثٛس سا وـف وشد  ٚاػىب٘ذیٓ ٘بٔیذ ٞ ٚفت ػبَ ثؼرذ ٘ٚیىّرش ٞرٓ اورب ػیّؼریٓ سا اص سا ٜتجشثرٝ
طیفی وـف وشد  ٚاٖ سا طسٔب٘یٓ ٘بٔیذ.
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ت ییشات خٛاف ػٙبكش دس دٚسٞ ٜب ٌ ٚشٟٞٚبی جذ:َٚ
-4ت ییشات ؿؼبع اتٕی :دس ٞش ٌش ٜٚثب افضایؾ ػذد اتٕی ؿؼبع اتٕی افضایؾ ٔی یبثذ ٚدس ٞش دٚس ٜثرب افرضایؾ ػرذد اتٕری
ؿؼبع اتٕی ث ٝتذسیج وٛچىتش ٔی ٌشدد .
 -3ت ییشات ؿؼبع ی٘ٛی :ؿؼبع ی ٖٛوبتیٞ ٖٛش فّض اص ؿؼبع اتٕی اٖ وٛچىتش  ٚؿرؼبع ٞرش ٘رب فّرض اص ؿرؼبع اتٕری اٖ ثضسٌترش
اػت.ث ٝطٛس وّی ت ییشٞبی ؿؼبع ی٘ٛی ٕٞبٖ س٘ٚذ ت ییشات ؿؼبع اتٕی اػت .
 -8ت ییشات ا٘شطی ی٘ٛؾ :دس ٞش دٚس ٜثب افضایؾ ػذد اتٕی ا٘شطی ی٘ٛؾ افضایؾ ٔی یبثذ  ٚدس ٞش ٌش ٜٚثب افضایؾ ایٞ ٝبی
اِىتش٘ٚی ا٘شطی ی٘ٛؾ وبٞؾ ٔی یبثذ.
-1ت ییشات اِىتش ٖٚخٛاٞی :دس ٞش دٚس ٜثب افضایؾ ػذد اتٕی ا٘رشطی اِىتش٘ٚخرٛاٞی افرضایؾ ٔری یبثرذٚدس ٞرش ٌرش ٜٚثرب
افضایؾ ػذد اتٕی اكٛا ا٘شطی اِىتش ٖٚخٛاٞی اص ثبا ث ٝبییٗ وٓ ٔی ؿٛد.
 -8ت ییشات اِىتشٍ٘ٚبتیٛی:دس ٞش دٚس ٜث ٝػّت افضایؾ ٘ؼجتب صیب د ؿؼبع اتٕی اِىتشٍ٘ٚبتیٛی ػٙبكش ورٓ ٔیـرٛد  ٚدس ٞرش
دٚس ٜث ٝػّت وبٞؾ ؿؼبع اتٕی اِىتشٍ٘ٚبتیٛی ػٙبكش افضایؾ ٔی یبثذ
 -8ت ییشتؼذاداِىتشٟ٘ٚبی ای ٝظشفیتٛػذد اوؼبیؾ:دس ٞش دٚس ٜاص ػٙلشی ث ٝػٙلش دیٍشیه ٚاحذ ث ٝتؼذاد اِىتشٞ ٖٚرب ی
ظشفیت افضٚدٔ ٜیـٛد  ٚتؼذاد ایٗ اِىتشٟ٘ٚب  ٚػذد اوؼبیؾ دس ػٙلشٞبی ٞش ٌش ٜٚثب  ٓٞثشاثش٘ذ.
 -7ت ییشات تب٘ؼیُ اِىتشٚدی :دس اصای ٞشدٚس ٜثب افضایؾ ػذد اتٕی تٛا٘بیی وبٙٞذٌی ػٙلشٞب وبٞؾ ٔی یبثرذ  ٚتٛا٘ربیی
اوؼیذوٙٙذٌی اٟ٘ب افضایؾ ٔی یبثذ .اص ایٗ سٚفّضٞبیی و ٝدس ػٕت چپ دٚسٞ ٜب جبی داس٘ذخبكیت وبٙٞذٌی ٘ٚب فّضٞبیی
و ٝدس ػٕت ساػت دٚسٞ ٜب جبی داس٘ذتٛا٘بیی اوؼیذ وٙٙذٌی داس٘ذ.دس ٔٛسدػٙبكش یه ٌش ٜٚتٛا٘بیی اوؼیذ –وٙٙذٌی ثب
افضایؾ ػذد اتٕی  ٚتب٘ؼیُ وبٞؾ ٔی یبثذ.
 -3ت ییشات تٛا٘بیی ثبصی ٞیذسٚوؼیذ:تٛا٘بیی ثبصی ٞیذسٚوؼیذػٙبكش دس ٌشٟٞٚب اصثبا ث ٝربییٗ افرضایؾ ٔری یبثرذ أرب دس
دٚس ٜاص ػٕت چپ ث ٝساػت س ٚث ٝوبٞؾ اػت.
-1ت ییشا ت دٔب ٚرٚة یب ج ٛؽ:دس ٞش دٚس ٜدٔبی رٚة  ٚجٛؽ ترب ا٘رذاص ٜای ثر ٝطٛستٙربٚثی ت ییرش ٔری وٙرذ ِٚری ایرٗ
س٘ٚذٔٙظٓ ٘یؼت  ٚدس ٔٛسدػٙبكشٌشٟٞٚب ٘یض س٘ٚذٚاحذی ٚجٛد ٘ذاسد
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هرگ هندلیف
ٔٙذِیف د ٚد ْٚفٛسی 4117 ٝدس  78ػبٍِی دس ٌزؿت .ث ٝطٛسی ؤ ٝیدا٘یٓ ،اص ٍٙٞبٔی و ٝجذٙٔ َٚذِیف ثٛجرٛد آٔرذ،
خب٘ٞ ٝبی خبِی آٖ  ،یىی غ اص دیٍشی ثب وـف ػٙبكش ش ٔیؿذ  ٚآخشیٗ خب٘ ٝخبِی جرذ ، َٚدس ػربَ  4183ثرب وـرف
آوتٙی ْٛدس بسیغ ش ؿذ.
ٔذِیف ث ٝوتبة ٞبی غیشػّٕی  ٚتخیّی طٚ َٚسٖ ػالل ٝصیبدی داؿت  ٚدس اٚلبت فشاغت ث ٔ ٝبِؼ ٝایٗ وتت ٔی شداخت .
دس ػبَ ٍٙٞ 4117بْ ٔ بِؼ ٝیىی اص وتبة ٞبی طٚ َٚسٖ ثٛد و ٝث ٝآ٘فّٛآ٘ضا دچبس ؿذ  .ثؼیبسی اص ضؿىبٖ ػٗ تشصثٛسي
ثشای ٔؼبِج ٝا ٚتالؽ صیبدی وشد٘ذ أب ا ٚثش اثش تت  ٚػف٘ٛت ٌّ ٚ ٛػی ٝٙدٚاْ ٘یبٚسد  ٚدس ػٗ  78ػربٍِی چـرٓ اص جٟربٖ
فشٚثؼت  .اص آٖ صٔبٖ ث ٝثؼذ  ٕٝٞخب٘ٞ ٝبی جذٚ َٚی ش ؿذ  ٚآخشیٗ خب٘ ٝخبِی دس ػبَ  4183ثب وـف اوتیٙیٓ دس بسیغ
ش ؿذ  ٚث ٝایٗ تشتیت جذ َٚػجیت  ٚغشیت ایٗ ؿیٕیذاٖ شوبس ثر ٝثربس ٘ـؼرت  .دس ػربَ  4188ػٙلرش ؿرٕبس 414 ٜایرٗ
جذ٘ َٚیض وـف ؿذ  ٚافتخبس ٚی ٔٙذِیفیٓ ٘بْ ٌزاسی ؿذ.

ٔٙبثغ:
http://forum.parsigold.com
http://daneshnameh.roshd.ir
http://www.rahpouyan.com
http://www.articles.ir
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