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٘ب٘ٛسىِٛٛٙطی لبدس اػز ٔلشف ا٘شطی سا دس ٕ٘بیـٍشٞبی اِىشش٘ٚیىی
وبٞؾ دٞذ٘ .ب٘ٛسىِٛٛٙطی ؿبیذ ثشٛا٘ذ حبِز فیضیىی ٕ٘بیـٍش ِبت
سبة ٞب ،سّفٗ ٞبی ٕٞشا ٚ ٜسّٛیضیٞ ٖٛب سا سغییش دٞذٕٔ .ىٗ اػبز
ػبؿك سّٛیضیٞ ٖٛبی ثب كفحٕ٘ ٝبیؾ ثضسي ثبؿیذ أب ایٗ ٞب ا٘شطی
صیبدی سا ٔلشف ٔی وٙٙذ؛ حشی كفحٕ٘ ٝبیؾ ٞبی ِت سببة ٞبب
ثخـی لبثُ سٛخ ٝاص ا٘شطی ثبسشی ِت سبة ؿٕب سا ٔلشف ٔی وٙٙذ.
اٌشچ ٝػبص٘ذٞ ٜبی ایٗ سدٟیضار سحمیمبر فشاٚا٘ی ثش سٚی وببٞبؾ
ا٘شطی ٔلشف ؿذ ٜسٛػظ ٔیىشٚدشداص٘ذٞ ٜب ا٘دبْ داد ٜا٘ذ ،أب چبِؾ ثضسي ثؼذی و ٝدیؾ سٚی ٔحممیٗ اػز وبٞؾ ٔلشف ا٘بشطی
كفحٕ٘ ٝبیـٍشٞب ٔی ثبؿذ  ٚدس حبَ حبضش ثش سٚی ایٗ ٔٛضٛع ٔٔ ٟٓشٕشوض وشد ٜا٘ذ٘ .ب٘ٛسىِٛٛٙطی ؿبیذ لبدس ثبؿذ سب ا٘شطی ٔلبشف
ؿذ ٜدس سّٛیضیٞ ٖٛبی ثب كفحٕ٘ ٝبیؾ ثضسي  ٚوبٔذیٛسشٞب سا ث ٝسٚؽ ٞبیی وبٞؾ دٞذ.

اػتفبدُ اص ًشش ًبًَ لَلِ ّبی کشثٌی
سّٛیضیٞ ٖٛبی حدیٓ لذیٕی  ٚكفحٕ٘ ٝبیؾ ٞبی ثضسي وبٔذیٛسشی اص یه ِ ِٝٛدشسٛی وبسذی ثشای ٕ٘بیؾ سلٛیش اػشفبدٔ ٜی وشد٘ذ
و ٝیه دشس ٛاص اِىششٞ ٖٚب سا دسع َٛكفحٕ٘ ٝبیؾ سّٛیضیٙٔ ٖٛشـش ٔبی
وشد ٛٔ ٚخت ٔی ؿذ ٘مبط فّٛسػٙز ثش سٚی كفحٕ٘ ٝبیؾ سٚؿٗ ؿذٚ ٜ
سلٛیشی سا ثٕ٘ ٝبیؾ ثٍزاس٘ذ.
كفحٞ ٝبی ٕ٘بیؾ اػشفبد ٜوٙٙذ ٜاص ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛبی وشثٙی ٕٞچٙیٗ ٘بمببط
فّٛسػٙز سا ٘ ٝسٟٙب ثب اػشفبد ٜاص یه ٔٙجغ اِىششٞ ٖٚب سٚؿٗ ٔی وبٙبٙبذ
ثّى ٝیه ٔدٕٛػ ٝاص ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛبی وشثٙی ثشای ٞش دیىؼُ ٚخٛد داسدٞ( .ش
دیىؼُ داسای یه ٘مغ ٝی لشٔض ،ػجض  ٚآثی فّٛسػٙز ثٛد .ثشای ٞش وبذاْ
اص ایٗ ٘مغٞ ٝب ،یه ٘ب٘ ،ِِٝٛ ٛاِىششٞ ٖٚبیی سا ػبعغ ٔی وٙذ و ٝثشٛا٘ذ ثب
سشویت آٖ ٞب سً٘ ثخلٛكی سا ثشی ٞش دیىؼُ ایدبد ٕ٘بیذ).
صٔب٘ی و ٝیه دیىؼُ ثبیذ ثشای ایدبد یه سلٛیش ،سٚؿٗ ؿٛد٘ ،ب٘ٞ ِِٝٛ ٛبی ثشای آٖ دیىؼُ اِىششٞ ٖٚب سا ػبسغ ٔی وٙٙذ .ایٗ سٚؽ
وٕ٘ ٝبیـٍش ٘ب٘ ِِٝٛ ٛای ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد ،سلبٚیشی ثب ویفیز ثؼیبس ثبال سا ثب اػشفبد ٜوٕششی اص ا٘شطی سِٛیذ ٔی وٙذ .اِجش ٝػببخبشبٗ
ٕ٘بیـٍشٞبی ػبسغ وٙٙذ ٜی ٘ب٘ ِِٝٛٛای ثؼیبس چبِؾ ثشاٍ٘یض اػز.
ث ٝعٛس ٔثبَ ایٗ كفحٕ٘ ٝبیؾ ٞب ٘یبصٔٙذ ایدبد خال ثب ویفیز ثؼیبس ثبال دس فبكّ ٝثیٗ ٘ٛن ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛب ٘ ٚمبط فّٛسػٙز ٔی ثبؿبٙبذ
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و ٝالصْ اػز ایٗ خال سب صٔب٘ی و ٝایٗ ٕ٘بیـٍش وبس ٔی وٙذ یؼٙی دس سٕبْ ٔذر ع َٛػٕش آٖ ثب ٕٞیٗ ویفیز ثبلی ثبؿذٚ .خٛد ایبٗ

کبسثشد تشهَ الکتشیکی ًبًَ کشیؼتبل ّب

خال اخبصٔ ٜی دٞذ سب اِىششٞ ٖٚب ث ٝساحشی دس فبكّب ٝی
ثیٗ ٘ٛن ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛبی وشثٙی سب ٘مبط فّٛسػٙز حبشوبز
داؿش ٝثبؿٙذ .ثؼال ٜٚسِٛیذ ٍٟ٘ ٚذاسی خال ثب ویفیز ثببال
دس ایٗ ٕ٘بیـٍشٞب ثبػث ٔی ؿٛد و ٝایٗ ٘ب٘ٞ ِِٝٛٛب  ٚایبٗ
ٕ٘بیـٍشٞب ثؼیبس ٌشاٖ لیٕز ثبؿٙذ.
اص ایٗ ٔٙظش ،ؿشوز ٞبی ٔشؼذدی سالؽ وبشد ٜا٘بذ سبب
كفحٕ٘ ٝبیؾ ٞبیی سا ثب اػشفبد ٜاص سىِٛٛٙطی ا٘شـبس ٘ب٘ ِِٝٛٛای اسائ ٝدٙٞذ أب ث ٝدالیُ فشاٚاٖ دشٚطٞ ٜب سا سٞب وشد ٜیب سىِٛٛٙطی ٞبی
آٖ سا ث ٝدیٍش ؿشوز ٞب فشٚخش ٝا٘ذ.

ثِ کبسگیشی هَثش ًقبط کَاًتَهی
ثشای سحشیه ٘مبط فّٛسػٙز ٔٛسد اػشفبد ٜدس ایٗ كفحٕ٘ ٝبیؾ ٞب ،ؿٕب ٘یبصٔٙذ ؿّیه اِىششٞ ٖٚب ث ٝػٛی دیىؼُ ٞب ٞؼبشبیبذ .اص
ػٛی دیٍش كفحٕ٘ ٝبیؾ ٞبی ٘مبط وبٛا٘بشبٔٛبی اص ٔبیبذاٖ
اِىششیىی ثشای سحشیه اِىششٞ ٖٚب  ٚسِٛیذ ٘ٛس اػبشبفببدٔ ٜبی
وٙٙذ .ؿٕب لبدس ٞؼشیذ ٘ٛس سِٛیذ ؿذ ٜدس ٞش دیبىبؼبُ سا ثبب
اػشفبد ٜاص اِىششٚدٞب ثب ثىبسٌیشی یه ِٚشبط ٔـخبق وبٙبشبشَ
وشد ٚ ٜسفشبس آٖ سا ٞذایز وٙیذ.
ایدبد كفحٕ٘ ٝبیؾ ٞبیی ثب سىِٛٛٙطی ٘مبط وٛا٘شٔٛی ثب دس ٘ظش
ٌشفشٗ ٔلشف ا٘شطی وٕشش ٔی ثبیؼز ػبد ٜسش ثبؿذ .ثٞ ٝش كٛسر ػبص٘ذٞ ٜبی ایٗ ٕ٘بیـٍشٞب ثبیذ ثشٛا٘ٙذ یه ٔٛضٛع ٔ ٟٓسا حبُ
وٙٙذ  ٚاص دغ آٖ ثش ثیبیٙذ .ثشای ایدبد كفحٕ٘ ٝبیؾ ٞبی سٍ٘ی ثب اػشفبد ٜاص ػ ٝسً٘ اكّی آثی لشٔض  ٚػجض ٔحممیٗ ثبیذ ثشبٛا٘بٙبذ
٘مبط وٛا٘شٔٛی ثب ػ ٝثؼذ ٔشفبٚر سا سِٛیذ وٙٙذ .ؿٕب اػبػبً ثبیذ ػ ٝا٘ذاصٔ ٜشفبٚر اص ٘مبط وٛا٘شٔٛی سا دس ٞش دیىؼُ لشاس دٞیذ وبٝ
سىٙیه دؿٛاسی ٔی ثبؿذ ٔ ٚؼئّ ٝچبِؾ ثشاٍ٘یض آٖ ٕٞیٗ ٘ىش ٝاػز.
سحمیمبر اخیشاً ٔٙشـش ؿذ٘ ٜـبٖ ٔی دٞذ و ٝیه سٚؽ خذیذ سٛػظ یه ؿشوز ایدبد ؿذ ٜاػز و ٝثشٛا٘ذ ایٗ ٔـىُ سا حُ وٙبذ،
أب ٛٙٞص ثشای ػّٕی ؿذٖ آٖ صٔبٖ الصْ اػز ٘ ٚیبص ث ٝسحمیمبر ثیـششی دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی ثبؿذ.

ٔٙجغBy Earl Boysen and Nancy C. Muir , Nanotechnology For Dummies, 2nd Edition :

ٔششخٓٔ :دیذ ػضذاّ٘ٔ ٛغّك
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یکی اس عاسهاىّای هذیزیت فَریت ّای ؽْز دبی اعالم کزد کِ ایي ؽْز بِ سٍدی اس ًاًَ ابشاری بزای هْار آتؼعَسی در ایي ؽْز اعتفادُ خَاّذ
کزد.
بِ گشارػ خبزگشاری هْز بِ ًمل اس عتاد ٍیضُ تَععِ فٌاٍری ًاًَDCD ،یکی اس عاسهاىّای هتَلی هذیزیت فَریتّای ؽْرز دبری در اهرارا
هتحذُ عزبی اعت .ایي عاسهاى اخیزاً اعتفادُ اس فٌاٍری ًاًَ در عولیا اطفای حزیك را پذیزفتِ ٍ الذام بِ تأعیظ کارخاًِای برِ هرٌر رَر ترَلریرذ
هحصَال هزبَط بِ ایي فٌاٍری در اهارا کزدُ اعت.
بزاعاط ادعای ایي عاسهاى ،اهارا در هیاى اٍلیي کؾَرّایی اعت کِ اس ایي فٌاٍری در بخؼ آتؼًؾاًی اعتفادُ هیکٌذ .ایي هَضَع تَعط رؽیذ
تاًی الوتزٍؽی ،اس هذیزاى  DCDدر حاؽیِ کٌفزاًظ ایوٌی آتؼ  ۷۱۰۲اعالم ؽذ .ایي کٌفزاًظ  ۷۷تا  ۷۲صاًَیِ در ؽْز دبی برزگرشار ؽرذ کرِ
الوتزٍؽی دربارُ بزًاهِّای ایي عاسهاى تَضیحاتی ارائِ کزد .اٍ اس اعالم آهادگی ایي عاسهاى بزای اعتفادُ اس فٌاٍری ًاًَ بزای همابلرِ برا آترؼ در
ؽْز دبی عخي گفت.
ٍی هعتمذ اعت کِ فٌاٍری هَرد ً ز ایي عاسهاى ًِ ترٌرْرا
در بخؼ آتؼًؾاًی ،بلکِ در صٌایعی ً یز پشؽکی ٍ هرَاد
ؽیویایی لابل اعتفادُ اعت .الوتزٍؽی اظْار داؽت :ها در
ایي پزٍصُ سهاى بٌذی هؾخص ٍ اّذاف ؽفافری را دًربرا
هیکٌین؛ ّوچٌیي ها ًمؼ هْوی بِ عٌَاى ّوکار در بزًاهِ
تغزیع آیٌذُ دبی )(DFFدارین کِ در ایري هغریرز رٍی
ؽکلدّی آیٌذُ صٌعت آتؼًؾاًی ایي ؽْز با اعرترفرادُ اس
فٌراٍری ًراًرَ ترورزکرش داریرن .حرذٍد  ۰۱درصرذ اس
آتؼعَسیّای دبی اس ادٍا الکتزًٍیکی ًؾأ هیگیزد.
بِ گفتِ ٍی ،بزای حل ایي هؾکلDCD ،الذام بِ عاخت هحصَلی بِ ًام  Nanotechکزدُ کِ بزای هْار آتؼ در عولریرا

اطرفرای حرزیرك

کاربزد دارد .الوتزٍؽی هعتمذ اعت کِ عا  ۷۱۰۲پیؾزفتّایی در بخؼ تَععِ عاهاًِّایی کِ اس فٌاٍری ًاًَ بْزُهٌذ ّغتٌذ اًجام خَاّرذ ؽرذ.
چٌیي عاهاًِّایی بِ ایي عاسهاى کوک هیکٌذ تا ًیاس کوتزی بِ ادٍا بشرگ اطفای حزیك داؽتِ باؽٌذ .ایي ابشار هیتَاًذ ابعاد  ۷در  ۷عراًرتریرورترز
داؽتِ باؽذ کِ اطفای حزیك را عزیعتز ٍ کاراتز اًجام دّذ.
ایي هحصَ را هیتَاى در ابعاد هختلف بِ صَر چغبٌذُ تَلیذ کزد تا در هحلّای هحذٍدی لزار دادُ ؽَد .سهاًی کِ دها در آى هرحرل اس حرذ
هجاس باالتز رٍد ،ایي هحصَ فعا هیؽَد .ایي ابشار در ایي حالت الذام بِ رّاعاسی همذار هؾخصی گاس هی کٌذ تا آتؼ هْار ؽَد ،برٌرابرزایري اس
گغتزػ آتؼ جلَگیزی هیؽَد .ایي ًاًَابشار را هیتَاى بِ گًَِای اعتفادُ کزد کِ آتؼ را درٍى عَکت بزق ،جعبِ تمغین بزق یا دیگز ٍاحرذّرای
بزق در عاختواى هْار کٌذ .
ایي ًاًَابشار هیتَاًذ آتؼ را ؽٌاعایی ٍ با رّاعاسی گاس خٌثی کٌذ .ایي ابشار بِ گًَِای طزاحی ؽذُ کِ هیتَاًذ کاربزدّای هختلفی داؽتِ براؽرذ.
ایي عاسهاى بِ سٍدی کارخاًِای بزای تَلیذ اًبَُ ایي هحصَ تأعیظ خَاّذ کزد.
هٌبع www.tebyan.net :
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کَیشتبیش ثِ دًجبل کبّش ًفَرپزیشی َّا دس تبیش ثب اػتفبدُ اص فٌبٍسی ًبًَ
ؿشوز وٛیشسبیش یىی اص سِٛیذوٙٙذٌبٖ ثشسش سبیش دس وـٛس ػؼی داسد ٔؼأِ٘ ٝفٛردزیشی ٛٞا دس الیٝ
دػتبٍسدّبی داخلی

داخّی سبیش خٛدس ٚسا ثب اػشفبد ٜاص فٙبٚسی ٘ب٘ ٛوبٞؾ دٞذ .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس الذاْ ث ٝثشٌضاسی
چبِـی ثب ػٛٙاٖ «وبٞؾ ٘فٛردزیشی ٛٞا دس الی ٝداخّی سبیش» ثب ٕٞىبسی ػشبد ٘ب٘ ٛوشد ٜاػز.
ایٗ چبِؾ ؤ ٝشحّ٘ ٝخؼز آٖ اص د ٓٞثٕٟٔٗب ٜآغبص ؿذ ،ثب ػٞ ٝفش ٝسٕذیذ دس ػیاْ اػفٙذٔبٜ
 95دبیبٖ یبفز .دس ایٗ ٔذر  42عشح ٔفٟٔٛی اص ػٛی دظٞٚـٍشاٖ  ٚفٙبٚساٖ ایشا٘ی فؼبَ دس
حٛص٘ ٜب٘ ٛاص داخُ  ٚخبسج وـٛس دس ػبٔب٘ ٝث ٝثجز سػیذ.
د غ اص ا٘دبْ اسصیبثی اِٚی ،ٝكبحجبٖ  ۵5عشح اص ٔدٕٛع عشح ٞبی دسیبفشی خٟز اسائ ٝحضٛسی
عشح خٛد ا٘شخبة ؿذ٘ذ و ٝدس د ٚثخؾ ؿیز آِیبطی ( 5عشح) ٔ ٚؼششثح ٘ب٘ٛیی ( ۵۱عشح (
عجم ٝثٙذی ؿذ٘ذ .دس آخشیٗ ثخؾ اص ٔشحّ ٝا َٚایٗ چبِؾ ،سؼذاد  6عشح ثشسش ثشاػبع
أشیبصثٙذی ٞیبر داٚساٖ ثٔ ٝشحّٟ٘ ٝبیی سا ٜدیذا وشد ٜا٘ذ .ایٗ  6عشح ثشٌضیذ ٜثب حٕبیز ٚ
ٞذایز ػشبد ٘ب٘ٔ ٚ ٛؼبػذر ؿشوز وٛیشسبیش ،سلبثز ثشای دبػخٍٛیی ثٔ ٝؼبِٔ ٝغشح ؿذ ٜدس چبِؾ سا آغبص  ٚحذاوثش سب ٔ 3ب ٜآیٙذٕٝ٘ٛ٘ ٜ
اِٚیٔ ٝحل َٛسا اسائ ٝخٛاٙٞذ داد .
دغ اص ایٗ ٔشحّٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبی ػبخش ٝؿذ ٜاص ػٛی سیٓ داٚسی ػشبد ٘ب٘ ٚ ٛؿشوز وٛیش سبیش اسصیبثی  ٚػذغ أشیبصدٞی خٛاٙٞذ ؿذ ،سب ث ٝػٝ
٘فش ثشسش ثشاػبع وؼت حذالُ أشیبص سؼییٗ ؿذ ٜخبیض ٜسؼّك ثٍیشد .فٙبٚس ثشسش دس ایٗ ٔشحّ ٝوؼی اػز ؤ ٝی سٛا٘ذ عشح سا دس ٔمیبع
كٙؼشی ثب ؿشوز وٛیشسبیش ث ٝكٛسر سخللیسش  ٚثب حٕبیز ثٟشش  ٚثیـشش ػشبد اخشایی وٙذ.
ایٗ ؿؾ عشح ثشسش ثٙٔ ٝظٛس آؿٙبیی ثب خظ سِٛیذ ؿشوز وٛیش سبیش  ٚفشآیٙذٞبی ػبخز سبیشٞبی خٛدس ،ٚسٚص دٚؿٙج 26 ٝسیشٔب ٜاص وبسخب٘ٝ
ایٗ ؿشوز ٚالغ دس ؿٟشػشبٖ ثیشخٙذ دس اػشبٖ خشاػبٖخٛٙثی ثبصدیذ وشد٘ذ.
ٟٔٙذع آسیب٘ظاد؛ ٔـبٚس ٔذیشػبُٔ ؿشوز وٛیش دس أٛس سحمیك  ٚسٛػؼ ٝدسخلٛف ٞذف
ثبصدیذ ایٗ فٙبٚساٖ اص خظ سِٛیذ ایٗ ٔدٕٛػٌ ٝفز« :ایٗ ثبصدیذ ثٙٔ ٝظٛس آؿٙبیی ثب
چٍٍ٘ٛی ػبخز سبیش  ٚآٔیضٞ ٜبی ٔٛسد اػشفبد ٜدس ػبخز سبیش ،سفغ اثٟبٔبر اص فٙبٚسی
ٔٛسد سمبضبی ایٗ ؿشوز٘ ،ح ٜٛا٘دبْ سؼز ٞبی ٔٛسد ٘یبص ،ثشسػی ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝثٛدٖ
اػشفبد ٜاص فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس سبیشٞب  ٚػذْ افضایؾ لیٕز فؼّی سبیشٞب ثب ٚسٚد ایٗ فٙبٚسی ٚ
آٌبٞی اص اٞذاف وٛیش سبیش اص دسخٛاػز ایٗ چبِؾ كٛسر ٌشفز«.
ٚی وبٞؾ ٘فٛردزیشی ٛٞا ثب اػشفبد ٜاص فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس الی ٝداخّی خٛدس ٚسا ػّز اكّی
دسخٛاػز ایٗ چبِؾ اص عشف وٛیش سبیش ػٛٙاٖ وشد  ٚافضٚد« :ثب وبٞؾ ٘فٛردزیشی ٛٞا
دس الی ٝداخّی سبیش خٛدس ،ٚضخبٔز ٚ ٚصٖ الی ٝداخّی سبیش خٛدس ٚثٔ ٝیضاٖ چـٍٕیشی
وبٞؾ ٔی یبثذ وٙٔ ٝدش ث ٝوبٞؾ ٔمبٔٚز غّشـی سبیش ٔی ؿٛد .اص عشفی ثٟیٕٛ٘ ٝٙدٖ
ضشیت ٔمبٔٚز غّشـی و٘ ٝمـی اػبػی دس سؼییٗ ٔیضاٖ ٔلشف ػٛخز داسد ،سبثیش
ثؼضایی دس وبٞؾ آِٛدٌی ٛٞا  ٚكشف ٝخٛیی اسصی دس ٚاسدار ٔٛاد اِٚیٔ ٝلشفی خٛاٞذ
داؿز«.
چبِؾ ٞبی فٙبٚسی ٛ٘ ٚآٚسی ٘ب٘ ٛو ٝثب حٕبیز  ٚدـشیجب٘ی ػشبد ٚیظ ٜسٛػؼ ٝفٙبٚسی ٘ب٘ ٛثشٌضاس ٔی ؿٛدٔ ،ی وٛؿذ ثب سىی ٝثش سٚیىشد ٘ٛآٚسی
ثبص ،حُ ٔـىالر فٙبٚسا٘ ٝوـٛس دس ثخؾ ٞبی ٔخشّف كٙؼشی سا ث ٝفشاخٛاٖ ثٍزاسد  ٚاص ایٗ عشیك ضٕٗ وٕه ث ٝحُ ٔـىالر ،ثٝ
سدبسیػبصی ظشفیزٞب  ٚدػشبٚسدٞبی دظٞٚـی  ٚفٙبٚسا٘ ٝوـٛس وٕه وٙذ .
ػاللٕٙذاٖ ٔیسٛا٘ٙذ خٟز وؼت اعالػبر ثیـشش دس خلٛف خضئیبر چبِؾ ث ٝدبیٍب ٜایٙشش٘شی چبِؾ ٔشاخؼٕ٘ ٝبیٙذ.
ٔٙجغ www.nano.ir :
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کتبة ًبًَفٌبٍسی ٍ آیٌذُ اًشطی
فٌبٍسی ًبًَ دس ثخؾ ػّ ٚ ْٛكٙبیغ ٘ٛیٗ اص خبیٍبٚ ٚ ٜیظٌیٞبی ٕٔشبصی ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜسؿشٞٝبی ػّٕی ٚ
فٌبٍسیٞبیی سا ثب ٍ٘شؽ خذیذ ثٕٞ ٝشا ٜآٚسد ٜاػز .ایٗ فٌبٍسی ػجت دٌشٌ٘ٛی دس ص٘ذٌی اخشٕبػی ا٘ؼبٖ دس اثؼبد
ٔخشّف اص ثٟجٛد دس ػالٔز  ٚثٟذاؿز خبٔؼ ٝسب افضایؾ ٔحلٛالر وـبٚسصی  ٚایدبد ٔحیظ صیؼشی دبن ؿذ ٜاػز.
ثٙبثشایٗ ،فٌبٍسی ًبًَ ث ٝػّز سٛا٘بییٞب  ٚحٛص ٜػُٕ ٚػیغ آٖ ،اص ٟٔٓسشیٗ فٌبٍسیٞبی آیٌذُػبص اػز.
اػشفبد ٜثیسٚی٘ ٚ ٝبدسػز اص ٔٙبثغ ٔحذٚد اًشطی ثبػث ٍ٘شا٘یٞبی خذی دس ٔٛسد وبٞؾ سٚصافض ٚ ٖٚاسٕبْ ٔٙبثغ
اًشطی غیشلبثُسدذیذ ؿذ ٜاػز .اص عشفی ،آِٛدٌیٞبی ٘بؿی اص ایٗ فٌبٍسیٞب ٔحیظ صیؼز سا ثب چبِـی ثضسي
ٔٛاخ ٝػبخش ،ٝثٝعٛسی و ٝآِٛدٌی ٔحیظ صیؼز دس ػبَٞبی اخیش
سٛخ ٝثؼیبسی اص وبسؿٙبػبٖ ٔ ٚحممبٖ ٔ ٚذیشاٖ دِٚشی سا دس
وـٛسٞبی ٔخشّف ث ٝخٛد خّت وشد ٜاػز ً.بًَفٌبٍسی ثب اكالحبر
اػبػی دس ٔٙبثغ خذیذ اًشطی ،اص یه ػ ٛثب حزف ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝای
اص افضایؾ ٌشٔبی وش ٜصٔیٗ  ٚدیبٔذٞبی ٘بٌٛاس آٖ ٔیوبٞذ  ٚاص ػٛی
دیٍش ،ثب كشفٝخٛیی دس ث ٝوبسٌیشی ٔٙبثغ ٔحذٚد ٔٛخٛد ثش سٚی وشٜ
صٔیٗ ٔمذٔبر سٛػؼ ٝدبیذاس سا فشأ ٓٞیػبصد.
وشبة« ًبًَفٌبٍسی  ٚآیٌذُ اًشطی «ٔشخغ ٔٙبػجی ثشای وؼت
اعالع اص وبسثشد فٌبٍسی ًبًَ دس آیٌذُ اًشطیٞب ،ؿبُٔ سٛػؼٝ
ػٛخزٞبی سدذیذدزیش ،سٚؽٞبی خذیذ افضایؾ وبسایی اًشطی ٚ
سٚؽٞبی رخیشٜػبصی اًشطی ٔجشٙی ثش فٌبٍسی ًبًَ اػزٔ .غبِؼٝ
ایٗ وشبة ثشای دا٘ـدٛیبٖ سؿشٞٝبی ٟٔٙذػی اًشطیٞبی
سدذیذدزیشً ،بًَفٌبٍسی ،ؿیٕی ،فیضیهٔ ،حیظ صیؼز  ٚػّٚ ْٛ
فٌبٍسیٞبی ٘ٛیٗٔ ،فیذ اػز.

٘بْ وشبة  :کتبة ًبًَفٌبٍسی ٍ آیٌذُ اًشطی

ثشخی اص فلُ ٞبی وشبة ث ٝؿشح صیش ٔی ثبؿذ:
فلُ اٙٔ :َٚبثغ اًشطی ً ٚبًَسىِٛٛٙطی

ِٔٛف :خٛاد ّٔىٛسی خٛا ,ٜصٞشا ٔخششع ,ػبس ٜسٚصٌشد ,فبعٕبٝ
اخشیبسی وـىی ,فشیذ دِیدب٘یٟٔ ,ذی ٝسٚصٌشد

فلُ د :ْٚثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی اًشطی وّی فٌبٍسی ًبًَ
فلُ ػ :ْٛسجذیُ اًشطی
فلُ چٟبسْ :رخیش ٜػبصی اًشطی -ثخؾ اَٚ

٘بؿش :ا٘شـبسار لذیغ
ػبَ ا٘شـبس ۵394 :

ٍیظُ ًبهۀ ًبًَفٌبٍسی
هشداد ;8

فلُ دٙدٓ :رخیش ٜػبصی اًشطی -ثخؾ دْٚ
فلُ ؿـٓ :فٌبٍسی ًبًَ  ٚا٘شمبَ فٗآٚسیٞبی اًشطی
فلُ ٞفشٓ :سىبُٔ ًبًَفٌبٍسی

7

آشنایی با محصوالت تجاری نانوفناوری ایران

هحصَالت تجبسی ًبًَ

٘بْ ٔحل:َٛ

نانو امولسیون روغن در آب پاک کننده بدنه خودرو

شرکت ستاره تابان پاک سال تاسیس 0931

ٚیظٌی ٞب :

ثیـشش صٔیٞٝٙبی ٔشثٛط ث ٝوبسٞبی خبٍ٘ی ،اكغالح ؿٛیٙذ ٜثٝعٛس خبف ث ٝؿٛیٙذٜٞبی ِجبع یب ظشٚف ثشخالف كبث ٖٛدػشـٛیی
 ٚدیٍش ػٛأُ سٕیضوبسی ٔشثٛط ٔیؿٛد٘ .ب٘ ٛأِٛؼیٖٞٛب ،أِٛؼیٖٞٛبیی ثب ا٘ذاص ٜلغشٜٞبی وٛچه دس ٔحبذٚد٘ ۵۱۱ ٜبب٘بٔٛبشبش
ٞؼشٙذ .یه ٘ب٘ ٛأِٛؼی ٖٛسایح ؿبُٔ سٚغٗ ،آة  ٚیه أِٛؼبیب ٖٛوبٙبٙبذ ٜاػبز .اصآ٘بدببیبی وبٝ
ٔیىشٚأِٛؼیٖٞٛب ،ثٝعٛس سشٔٛدیٙبٔیىی ػیؼشٓٞبیی ٞؼشٙذ و ٝدس حبِز سؼبدَ دبیذاس٘ذ٘ ،ؼبجبز ثبٝ
سغییش دٔب  ٚسشویت ؿیٕیبیی حؼبع ٞؼشٙذ؛ ثٙبثشایٗ ٘ب٘ٛأِٛؼیٞ ٖٛب ثشای وببسثبشدٞببی ٌب٘ٛببٌبٖٛ
ٔٛسدسٛخ ٝثیـششی لشاسٌشفشٝا٘ذ؛ صیشا آٖ ٞب ٘ؼجز ث ٝسغییشار ؿیٕیبیی  ٚفیضیىبی داسای وبٕبشبشیبٗ
حؼبػیز ثٛدٔ ٚ ٜیسٛا٘ٙذ دس ٔذرصٔبٖ عٛال٘ی دبیذاس ثٕب٘ٙذ .ایٗ ٔحل َٛیه ٘ب٘ٛأِٛؼی ٖٛغیشاِىّبی
ٔیثبؿذ و ٝثٝػٛٙاٖ یه ؿٛیٙذ ٜثشای سٕیض وشدٖ  ٚثشاق وشدٖ ا٘ٛاع ػغٛح ث ٝوبس ٔیسٚد.
ایٗ دػش ٝاص ٘ب٘ٛأِٛؼیٖٞٛبی سٚغٗ دس آة ثٝعٛس خبف ثشای خال دادٖ  ٚسٕیض وشدٖ ثذ٘ ٝخٛدس ٚثبٝ
وبس ٔیسٚد.
ایٗ ٔحل٘ َٛب٘ٛأِٛؼی ٖٛغیشاِىّی سٚغٗ دس آة حببٚی رسار ثبب
ا٘ذاص ٜوٕشش اص ٘ ۵۱۱ب٘ٔٛشش ٔیثبؿذ٘ .شبیح  DLSثب ؿببخبق pdi
ٔؼبدَ  ۱۲223سٛصیغ رسار ثب ا٘ذاص٘ ۵6 ٜب٘ٔٛشش سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
٘ب٘ ٛأِٛؼیٞ ٖٛب داسای ػغح ٚیظ ٚ ٜا٘شطی آصاد ثضسيسشی اص ٔیىبشٚ
أِٛؼیٖٞٛب ٔیثبؿٙذ و ٝایٗ ٔـخل ٝثبػث ٔیؿٛد آٖٞب ثٝػٙبٛاٖ
یه ػیؼشٓ ا٘شمبِی ٔؤثش ث ٝؿٕبس س٘ٚذ .ایٗ ٔحلٛالر ٔـىالسی اص
لجیُ ِخش ٝػبصی ،ا٘ؼمبد  ٚس٘ ٝـیٙی وب ٝػبٕبٔٛب ًب دس ٔبیبىبشٚ
أِٛؼیٖٞٛب دیذٔ ٜیؿ٘ٛذ اص خٛد ٘ـبٖ ٕ٘یدٙٞذ٘ .ب٘ ٛأِٛؼیٖٞٛب دبیذاسی سشویجبر ٘ببدببیبذاس
ؿیٕیبیی سا ثب حفبظز آٖٞب اص اوؼیذ ؿذٖ  ٚسخشیت دس ثشاثش ٘ٛس افضایؾ ٔبی دٞبٙبذ .آٖ ٞبب
ٔحلٛالر ؿفبف یب ٘یٕ ٝؿفبف ٞؼشٙذ و ٝداسای وـؾ ػغحی ثؼیبس وٓ  ٚدبیذاسی فیضیبىبی
ثّٙذٔذر ٔیثبؿٙذ.
ػغح آِٛد ٜسا ثب اػشفبد ٜاص ایٗ ٔحل َٛاص فبكّ 2۱ ٝػب٘شی ٔششی اػذشی وشد ٚ ٜػبذبغ ثبب
اػشفبد ٜاص یىذبسچٙٔ ٝبػت آٖ سا سٕیض ٕ٘بییذ.
ایٗ ٔحل َٛسا دس دٔبی اسبق  ٚدٚس اص ٘ٛس ٔؼشمیٓ خٛسؿیذ ٍٟ٘ذاسی وٙیذ.
ػغح آِٛد ٜسا ثب اػشفبد ٜاص ایٗ ٔحل َٛاص فبكّ 2۱ ٝػب٘شیٔششی اػذشی وشد ٚ ٜػذغ ثب اػشفبد ٜاص یىذبسچٙٔ ٝبػت آٖ سا سبٕبیبض
ٕ٘بییذ.
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هشداد ;8

8

کبسثشد تشهَ الکتشیکی ًبًَ کشیؼتبل ّب

ثشًذُ اٍلیي سقبثت ثیيالوللی ًبًَهبشیيّب دس فشاًؼِ هشخص شذ
اِٚیٗ سلبثز ثیٗإِّّی ٘ب٘ٔٛبؿیٗٞب دس فشا٘ؼ ٝث ٝدبیبٖ سػیذ  ٚسیٕی اص ػٛئیغ ثٕٞ ٝشاٌ ٜشٞٚی اص آٔشیىبب۲
اػششاِیب سسج ٝا َٚسا ث ٝدػز آٚسد٘ذ .دس ایٗ سلبثز ٘ب٘ٔٛبؿیٗٞب ثب اػشفبد ٜاص ٘ٛن ٔبیبىبشٚػبىبٛح SPM
ٞذایز ٔیؿ٘ٛذ .ػٛییغ ثش٘ذ ٜاِٚیٗ سلبثز ثیٗإِّّی «٘ب٘ٔٛبؿیٗٞب« ؿذ .سٔی دبٚالن  ٚسٛثیبع ٔیبش اص
ٔؤػؼ٘ ٝب٘ٛػّٓ ػٛئیغ ٔٛفك ؿذ٘ذ ثؼذ اص  38ػبػز ٞذایز ٘ب٘ٔٛبؿیٗ خٛد ،ث ٝػٛٙاٖ ثش٘ذ ٜایبٗ سلببثبز
ؿٙبخش ٝؿ٘ٛذ .اِجشٔ ٝمبْ ا َٚسا ایٗ ٌش ٜٚثب ٌشٞٚی دیٍش اص آٔشیىب  /استرالیا ث ٝكٛسر ٔـششن ثب ٝدػبز
آٚسد٘ذ .ثذیٟی اػز وٞ ٝذایز وٙٙذٌبٖ ایٗ ٘ب٘ٔٛبؿیٗ ثٝكٛسر فیضیىی دـز ایٗ ٔبؿیٗٞب ٘ٙـؼشٙبذ سبب
آٖ سا ٞذایز وٙٙذ ،ثّى ٝثب اػشفبد ٜاص اثضاسی ٔٛػ ْٛثٔ ٝیىشٚػىٛح س ُ٘ٛص٘ی سٚثـی البذاْ ثبٞ ٝبذایبز ایبٗ ٘بب٘بٔٛببؿبیبٗ ٞبب وبشد٘بذ.
دس ع َٛایٗ سلبثز ،خشیب٘ی اص اِىششٖٞٚب ٔیبٖ ٘ٛن ٔیىشٚػىٛح ٘ ٚب٘ٔٛبؿیٗ ثشلشاس ٔیؿذ و ٝایٗ خشیبٖ ثؼشٍی ث ٝفبكّٛ٘ ٝن ٔیىشٚػىٛح سب
٘ب٘ٔٛبؿیٗ داسد .اٌش خشیبٖ ث ٝلذس وبفی ثبؿذِٛٔ ،ى َٛؿشٚع ث ٝحشوز ٔیوٙذ ٔ ٚیسٛاٖ آٖ سا دس ٔؼیش ٔٛسد ٘ظش ٞذایز وشد.
ایٗ ٔؼبثم ٝدس دٔبی ثؼیبس دبییٗ (  -268دسخ ٝػب٘شیٍشاد) ا٘دبْ ٔیؿٛد ،ث ٝعٛسی وِٛٔ ٝىَٞٛب ثذ ٖٚخشیبٖ حشوز ٕ٘یوٙٙذٞ .شٌ ٝ٘ٛثشخٛسد
٘ببٛن ٔببیببىببشٚػببىببٛح ثببب ٘ببب٘ببٔٛبببؿببیببٗ ٔببی سببٛا٘ببذ ٔببٙببدببش ثبب ٝثبببص٘ببذ ٜؿببذٖ ٘ببب٘ببٔٛبببؿببیببٗ ؿببٛد.
ایٗ سلبثز دس ؿٟش سِ٘ٛٛغ فشا٘ؼ ٝثشٌضاس ؿذ ٔ ٚشوض ّٔی سحمیمبر ػّٕی )ٔ (CNRSدشی آٖ ثٛدٔ .بؿیٗٞبی ٔٛسد اػشفبد ٜدس ایٗ سلبثز ٞبب
ثببیببٗ یببه سببب ػبب٘ ٝببب٘ببٔٛببشببش ثببٛد٘ببذ٘ .ببب٘ببٔٛبببؿببیببٗ  Swiss Nano Dragsterیببه ٔببِٛببىبب َٛحبببٚی سببشی دببشیببذیببٗ اػببز.
چٟبس ٌش ٜٚاص ػٛئیغ ،آٔشیىب ،إِٓبٖ  ٚاػششاِیب/آٔشیىب دس ایٗ سلبثز ؿشوز وشد٘ذ .ایٗ سلبثز سٟٙب خٙج ٝسفشیح  ٚػشٌشٔی ٘ذاؿشٔ ٚ ٝحممبٖ ثبٝ
د٘ببجبببَ ثبب ٝدػببز آٚسدٖ دیببذٌبببٞ ٜبببی سبببص ٜای دسثبببس ٜچببٍبب٘ٛببٍببی حببشوببز ٔببِٛببىببٞ َٛببب ٞؼببشببٙببذ.
وشیؼشیٗ یٛاخیٓ ،اص ٔذیشاٖ ثخؾ سحمیمبر ٔ CNRSیٌٛیذ  :اٌش ثشٛاٖ حشوز ِٔٛىَٞٛب سا وٙششَ وشد ٔب ٔیسٛا٘یٓ ٔٛسبٛسٞببی وبٛچبىبی
ثؼبصیٓ  ٚاص آٟ٘ب اػشفبد ٜوٙیٓ.

ثشگضاسی ًوبیشگبُ فٌبٍسی ًبًَ ثشای ثبصدیذکٌٌذگبى هَصُ
ٕ٘بیـٍبٚ ٜیظٜای ثشای ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٔٛص Discovery Children ٜثشٌضاس ؿبذ ٜوب ٝدس آٖ
آٔٛصؽٞبیی دس حٛص ٜفٙبٚسی ٘ب٘ ٛث ٝثبصدیذ وٙٙذٌبٖ دادٔ ٜیؿٛد
ٔٛص Discovery Children ٜالذاْ ث ٝساٜا٘ذاصی ٕ٘بیـٍبٌ ٜشدؿٍشی فٙبٚسی ٘ب٘ ٛوشد ٜاػز .دس
ایببٗ ٘ببٕبببیـببٍببب ٜثبب ٝثبببصدیببذوببٙببٙببذٌبببٖ آٔببٛصؽ ٞبببیببی ٘ببیببض دادٔ ٜببی ؿببٛد.
دس ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜث ٝچٍٍ٘ٛی ایدبد ٔٛاد  ٚفٙبٚسیٞبی خذیذ ثب اػشفبد ٜاص فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدبشداخبشبٝ
ٔیؿٛد .ثشای ایٗ وبس اص سٚؽ چبیبذٔببٖ
اسٓٞب  ٚثب ساٞجشد دبییٗ ث ٝثبال اػشفبدٔ ٜیؿٛد .ایٗ آٔٛصؽ ث ٝثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٔؼیبشٞببی
سبببص ٜای ثببشای خؼببشببدبب ٛدس فضبببٞبببی غببیببشلبببثببُ س یببز ایببدبببد ٔببی وببٙببذ.
ایٗ ٕ٘بیـٍب ٜدس یه فضبی كٕیٕی  ٚخب٘ٛادٌی ثشٌضاس ؿذ ٚ ٜث ٝثبصدیذوٙٙذٌببٖ ٘ـببٖ
ٔیدٞذ و ٝچٍ ٝ٘ٛفٙبٚسی ٘ب٘ ٛاحشٕبالً سٚی سغییش دس ػجه ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ سأثیش ٔیٌزاسد ٚ
ٔیسٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝسِٛیذ ٔحلٛالسی ٘ظیش وبٔذیٛسشٞبی ػشیغسشِ ،بجببع ٞببی ضبذِبه ٚ
ؿبببببٛد.
خبببببذیبببببذ
داسٞٚببببببی
ثبصدیذوٙٙذٌبٖ ٔی سٛا٘ٙذ سٚی ػبخشبسٞبی ثؼیبس
وٛچه ٔشٕشوض ؿذ ٚ ٜصیجبیی اخؼبْ ػٙشض ؿذٜ
سٛػظ ثـش سا دس ثضسٌٕٙبییٞبی ثبال ٔـبٞذ ٜوٙٙذ .آٟ٘ب لبدس خٛاٙٞذ ثٛد سب خٛد سا دس ٔذَٞبی اسٕی ٚ
ِٔٛىِٛی غٛعٚٝس وشد ٚ ٜد٘یبی ایٗ اسٓٞب سا یه ٔیّی ٖٛثشاثش ثضسٌشش وبٙبٙبذ .ایبٗ ٔبٛص ٜدس ؿبٟبش
العٌٚبع ثٛدٞ 58ٚ ٜضاس فٛر ٔشثغ ٔؼبحز داسد.
ٔٙجغ www.nano.ir :
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فناوری نانو وصنعت نفت وگاز
فٙبٚسی ٘ب٘ ٛثب ٔبٞیز فشا سؿش ٝاى خٛدٔ ،شصٞبى ػّٔ ْٛخشّف سا ؿىؼش ٚ ٝصٔی ٝٙسا ثشاى اػشفبد ٜاص ٘شبیح ،أىب٘بر  ٚاثضاس سٕبٔى ػّ ٚ ْٛسؿشٞ ٝب
دس خٟز افضایؾ ویفیز ص٘ذٌى فشا ٓٞوشد ٜاػز .فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس حٛص ٜكٙؼز ٘فز  ٚكٙبیغ ٚاثؼش ٝث ٝآٖ ،ػال ٜٚثش وبٞؾ ٔبخببعبشار صیؼبز
ٔحیغی ایٗ ثخؾ  ٚأىبٖ كشف ٝخٛیی دس ثشداؿز اص رخبئش صیشصٔیٙی ،صٔی ٝٙػبص سؿذ كبٙببیبغ
ثضسي وـٛس خٛاٞذ ثٛد.
كٙؼز ٘فز ٌ ٚبص دس ایشاٖ لذٔز صیبدی داسد  ٚثب ثٟشٙٔ ٜذى اص ایٗ ٔٙبثغ ػظیٓ سٛا٘ؼبشب ٝاػبز،
خبیٍبٚ ٜیظ ٜاى سا ثشاى وـٛس ثٚ ٝخٛد آٚسد .سالؽ ثشاى دػشیبثى ث ٝفٙبٚسی  ٚثٟجبٛد ٚضبؼبیبز
ٔٛخٛد دس ایٗ كٙبیغ أشى اػز و ٝثبیذث ٝآٖ سٛخٟى ٚیظ ٜوشد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ،كٙبیغ ٘فزٌ ،بص ٚ
دششٚؿیٕى ٘یض وٕبثیؾ اص دایش٘ ٜفٛر فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدٚس ٕ٘ب٘ذ ٚ ٜفٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس ایٗ ٔحذٚد٘ ٜیض ٚاسد
ؿذ ٜاػز.
کبسثشد فٌبٍسی ًبًَ دس ثْشُ ثشداسی اص چبُ ّب
ػّٕیبر ثٟش ٜثشداسی اص چبٞ ٜب ،ؿبُٔ وّی ٝفؼبِیشٟبیى اػز وٙٔ ٝدش ث ٝسِٛیذ ،حفظ  ٚافضایؾ آٖ ٔی ؿٛد .دس ایٗ ٔٛسد ٔبی سبٛاٖ ثب ٝا٘بدببْ
آصٔبیـٟبی ٔٛسد ٘یبص چبٞ ٜب  ٚػّٕیبر ثٟجٛد چب ٞ ٜبٔب٘ٙذ )اػیذوبسیٔ ،ـجه وبسیٔ ،ؼذٚدػبصیٔ ،ب٘یشٛس ٕ٘ٛدٖ ٚضؼیز فـبس  ٚدثبی) اؿببسٜ
وشد .فٙبٚس ی ٘ب٘ٔ ٛی سٛا٘ذ ٘مؾ ثؼیبس حیبسی سا دس ٞش وذاْ اص ایٗ ثخـٟب ایفب وٙذ .ػٕذ ٜایٗ ٘مؾ ،سغییش دس ػبخشبس اثضاس ٛٔ ٚاد ٔٛسد اػشفبد ٜدس
ایٗ ػّٕیبر اػز  .ث ٝعٛس یمیٗ ،اػشفبد ٜاص فٙآٚسی ٘ب٘ٔ ٛی سٛا٘ذ ٔٛخت سؼٟیُ  ٚسؼشیغ ػّٕیبر  ٚدس ٟ٘بیز ٔٙدش ث ٝافضایؾ سِٛیذ اص چببٞ ٜبب
ؿٛد.
اص وبسثشدٞبی فٙبٚس ی ٘ب٘ ٛدس ثٟش ٜثشداسی اص چبٞ ٜب ٔی سٛاٖ ثٛٔ ٝاسد ریش اؿبس ٜوشد.
کبسثشد دسپبیش ٍضعیت چبّْب
یىی اص ػّٕیبر ٔ ٟٓدس ثٟش  ٜثشداسی اص چب ٞ ٜب ثجز اعالػبر دلیك اص ٚضؼیز چب ٞ ٜب اص لجیُ فـبس ،دٔب  ٚدثی دس ػشچب ٚ ٜیب دس س ٝچب ٜاػبز .
اعٕیٙبٖ اص كحز ػّٕىشد ٚػبیُ ا٘ذاص ٌ ٜیشی إٞیز ٚیظ ٞبی داسد.
ٔحممبٖ دس آصٔبیـٍب ٜفٛس٘ٛیه دا٘ـٍبٚ ٜیشخیٙیب ،دس حبَ سٛػؼ ٝى ا٘ٛاع خبكی اص حؼٍشٞبی لبثُ اػشٕبد  ٚاسصاٖ ،اص فیجشٞبی ٘ٛسی ثشاى ا٘بذاصٜ
ٌیشی فـبس ،دٔب ،خشیبٖ ٘فز  ٚأٛاج آوٛػشیه دس چب ٞ ٜب ٞؼشٙذ .ایٗ حؼٍشٞب ث ٝػّز ٔضایبیی ٘ظبیبش
ا٘ذاص  ٜى وٛچه ،ایٕٙی دس لجبَ سذاخُ اِىششٔٚغٙبعیؼی ،لبثّیز وبسآیی دس فـبس  ٚدٔبی ثبال ٔ ٚحیبظ
ٞبی دؿٛاس ،ثؼیبس ٔٛسد سٛخ ٝلشاس ٌشفش ٝا٘ذ .اص ٕٟٔ ٕٝٞشش ایٗ و ،ٝأىبٖ خبیٍضیٙی  ٚسبؼبٛیبی ایبٗ
حؼٍشٞب ثذ ٖٚدخبِز دس فشآیٙذ سِٛیذ ٘فز  ٚثب ٞضی ٝٙى ٔٙبػت فشأ ٓٞیـٛد .دس حبَ حبضبش ػبٕبُ
خبیٍضیٙی  ٚسؼٛیی حؼٍشٞبی لذیٕی دس چب ٟٞبی ٘فز ٞضیٞ ٝٙبى ٍٙٞفشى دس دی داسد .حؼبٍبشٞببی
خذیذ اص ٘ظش سِٛیذ ،ثؼیبس ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝثٛد ٚ ٜا٘ذاص ٌ ٜیش یٟبی دلیك سشی سا ا٘دبْ ٔی دٙٞذ .ا٘شبظببس
ٔی سٚد و ٝفٙبٚسی ایٗ حؼٍشٞب سِٛیذ ٘فز سا ثب اسای ٝا٘ذاص ٌ ٜیشی ٞبی دلیك  ٚلبثُ اػشٕبد  ٚوببٞبؾ
سیؼىٟبی ٕٞشا ٜثب اوشـبف  ٚحفبسی ٘فز ثٟجٛد ثخـذ.
 ٓٞچٙیٗ حؼٍشٞبی ٔزوٛس ث ٝػّز سٛا٘بیى وبسثشد دس ٔٛاسد ٚیظ٘ ٜظیش اػشخشاج دسیبیی  ٚافمبی ٘بفبز
خبیی و ٝث ٝوبسثؼشٗ حؼٍشٞبی لذیٕی دس چٙیٗ ؿشایغی ثؼیبس ٔـىُ ٔی ثبؿذ اص سبٛخب ٝخببكبی
ثشخٛسداس٘ذ.
کبسثشد دس عولیبت هشجک کبسی
لؼٕز ػٕذ ٜسىٕیُ یه چبٔ ،ٜـجه وشدٖ الی ٝسِٛیذی آٖ دس كٛسر ٘یبص اػز .ایٗ ػُٕ ،یؼٙی ثشلشاس وشدٖ اسسجبط ثیٗ الی ٝسِٛیذی  ٚداخبُ
چب ،ٜثب ػٛساخ وشدٖ خذاس ٜدٛؿـی چب  ٜكٛسر ٔی دزیشد .أشٚص ٜث ٝد ٚكٛسر خذاس ٜدٛؿـی سا ٔـجه ٔیىٙٙذ :یىی سٛػظ ٌّٞ ِٝٛبی خبكبى
و ٝثب یه سٚؽ ٔـخق اص داخُ چب ٜث ٝػٕز دیٛاس ٜفّضی آٖ(دس ػٕك ٔٛسد ٘ظش( دشسبة ٔی ؿٛد  ٚدیٍشی ثٚ ٝػیّ ٝى ؿٟبة فبّبضی وب ٝثبب
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اػشفبد ٜاص ثبسٚر ثٚ ٝخٛد ٔی آیذ .عشص ػُٕ ٞش د ٚسمشیجبً ٔـبث ٝاػز  ٚفمظ ٘ٛع ٌّٞ ِٝٛب ٔشفببٚر اػبز.
أشٚص ٜػّٕیبر ؿٟبة فّضی ٔؼٕ َٛاػز و ٝدس آٖ اص د ٚفّض ثب خٙغ ٞبی ٔشفبٚر ٛٔ ٚاد ٔبٙبفبدبش)ٜثبشای
سِٛیذ ٘یشٚی وبفی(ثٟشٌ ٜشفشٔ ٝى ؿٛد.
ا٘دبْ ػّٕیبر ٔـجه وبسی ثٛ٘ ٝع ٔٛاد ٔٙفدش ،ٜخٙغ ٌّٛ٘ ،ِٝٛع ػ ... ٚ ًٙثؼشٍی داسد .ثب ٔـجه وببسی،
ِ ِٝٛى خذاسی یب آػششی  ٚػیٕبٖ دـز آٖ ٘ ٚیض ثخـی اص الی ٝى ٔشثٛط ث ٝآٖ ػٛساخ ٔی ؿب٘ٛبذ .ػبذبغ
٘فز یب ٌبص اص عشیك ػٛسا خٟبی ایدبد ؿذ ٜث ٝدس ٖٚچب ٜسا ٜدیذا ٔی وٙذ.
دیـشفشٟبی اخیش دس صٔیٟٙٔ ٝٙذػی ػغح ثب اػشفبد ٜاص دٛؿؾ ٞبی ٛٞؿٕٙذ  ٚفٙبٚس یٟبی دبٛؿبؾ دٞبی،
اكغىبن  ٚػبیؾ سا دس سٕب ع ٞبی ػغحی ،ثٟشش وٙششَ ٔى وٙذ .دٛؿـٟبة ث ٝػّز خزة ػِٛبفبٛسٞبب ٚ
فؼفشٞب ٚیؼىٛصیش ٝسا وبٞؾ داد ٚ ٜخبكیز سٚا٘شٚی سا دس ػیبَ سمٛیز ٔى وٙٙذ.
دس ػب ِٟبی اخیش ٌ ٝ٘ٛای اص دٛؿؾ ٞبی ٘ب٘ ٛػبخشبس سِٛیذ ؿذ ٜو ٝاص فبصٞبی فّضی  ٚػشأیىی سـىیُ ؿذ ٜا٘ذ .دٛؿـٟبى ٔزوٛس ث ٝػّبز داسا
ثٛدٖ ػبخشبس ٘ب٘ ٚ ٛیىٛٙاخشى یىؼبٖ آٟ٘ب دس ع َٛدٛؿؾ ،داساى لبثّیز چٙذوبسٌى ٘یض ٞؼشٙذ .ایٗ دٛؿـٟب ػال ٜٚثش ػبخبشبی ثببال ،ضبشیبت
اكغىبن دبییٗ ،خٛاف ٞذایز اِىششیىی یب حشاسسی صیبدی داس٘ذ.
کبسثشد دس عولیبت ػیوب ى کبسی
ػیٕب ٖ وبسی دلیك ِٞ ِٝٛبی خذاسی دس ػّٕیبر حفبسی اص إٞیز ٚیظ  ٜای ثشخٛسداس اػز ،ث ٝعٛس یىٝ
اٌش ویفیز ػیٕب ٖ ثٙذی دبییٗ ثبؿذٔ ،ـىالر ػذیذ  ٜای دس صٔبٖ سِٛیذ اص چب ٜثٚ ٝخٛد خٛاٞذ آٔبذ.
ِِٞٝٛبی خذاسی سٛػظ ػیٕبٖ ث ٝخذاس ٜچبٔ ٜیچؼجٙذ ٔ ٚحىٓ ٔیؿ٘ٛذ .دس ایٗ فشآیٙذ اثشذا ِِٞٝٛببی
خذاسی ث ٝیىذیٍش ٚكُ ٔیؿ٘ٛذ  ٚسب ا٘شٟبی چب ٜسا٘ذٔ ٜیؿٛد .ػذغ ػیٕبٖ اص سب ٝچبب ٜثب ٝدـبز
ِِٞٝٛبی خذاسی (فضبی ثیٗ ِِٞٝٛبی خذاسی  ٚدٞب٘ ٝچب )ٜدٕخ ٔی ؿٛد  ٚسب ػغح صٔیبٗ ثببالی ٔبی
آیذٛ٘.ع ػیٕب ٟ٘بی ٔٛسد اػشفبد ٜػّٕیبر ػیٕب ٘ىبسی ثٛ٘ ٝع ػّٕیبر ٚ ٚضؼیز چب ٚ ٜالیٞ ٝب ثؼشبٍبی
داسد .ػیٕبٖ ثبیذ خٛاكی ٔب٘ٙذٌیشؽ ،دٕخ ؿ٘ٛذٌیٚ ،یؼىٛصیشٙٔ ٝبػت  ٚػخشی ٟ٘بیی لبثُ وٙشبشِبی
سا داؿش ٝثبؿذ .خلٛكیبر ٔزوٛس سا ٔى سٛاٖ ثب اػشفبد ٜاص ٘ب٘ٛافضٚد٘یٟب سأٔیٗ وشد٘ .ب٘ٛرسار ثب اضببفبٝ
ؿذٖ ث ٝػیٕبٖ ث ٝخبعش خٛاف ٔیب ٖ وٛا٘شٔٛی  ٚسٛدٛٔ ٜاد ،ثبػث ثٚ ٝخٛد آٔذٖ ویفیز ٔٙبػت آٖ ٔی ؿ٘ٛذ .یىی اص خلٛكیبر ثبسص ایٗ رسار
آٖ اػز و ٝدغ اص اضبف ٝؿذٖ ،سٕبْ ٔخّٛط یىؼبٖ ؿذ ٚ ٜث ٝسجغ آٖ ثبػث یىٛٙاخشى خٛاف ػیٕبٖ ٔی ؿٛد.
اصدیبد ثشداشت ًفت ثب اػتفبدُ اص فٌبٍسی ًبًَ
س٘ٚذ اوشـبف حٛصٜٞبی ٘فشی دس حبَ وبٞؾ اػز  ٚثؼیبسی اص ٔخبصٖ ٘فشی ٘یض دس ا٘شٟبی ثبص ٜسبِٛبیبذ
خٛد لشاس داس٘ذ .إٞیز اكالح  ٚثٟجٛد سٚؽٞبی اصدیبد ثشداؿز اص ایٗ سٚػز و ٝدس ثؼیبسی اص ٔبخببصٖ
٘فشی د٘یب حذٚد د ٚػ ْٛاص ٘فز ٔخضٖ دس ٖٚآٖ  ٚثذ ٖٚاػشفبد ٜثبلی ٔیٔب٘ذ  ٚث ٝوبٕبه سٚؽ ٞببی
ٔشػٕ٘ ْٛیسٛاٖ آٖ سا ثشداؿز وشد حضٛس فٙبٚسی ٘ب٘ ٛدس ایٗ ثخؾ ٔیسٛا٘ذ ث ٝافضایؾ ثبصدٞی ٔبخببصٖ
ا٘شطی وٕه ؿبیب٘ی ٕ٘بیذ.
پَششّبی هبیع ًبًَػبختبس ثِ عٌَاى عبیق حشاست ٍ ضذخَسدگی
خلٛكیز ٚیظ ٜایٗ ٔحلٔ ،َٛبیغ ثٛدٖ آٖ اػز و ٝأىبٖ اػشفبد ٜاص آٖ سا ثش سٚی ػغٛح فّضی  ٚغیبش
فّضی سٛػظ دیؼش ،ِٝٛثشع  ٚسَٞٚبی ٘مبؿی فشأ ٓٞیوٙذٕٞ .چٙیٗ دس ا٘ذاص٘ ٜب٘ ٛثٛدٖ رسار ایٗ دٛؿؾٞب ثبػث ٔیؿٛد و ٝثیـششیٗ ٘فبٛر دس
حفشٜٞبی ػغحی ،و ٝػّٕیبر دٛؿؾ دٞی ثش سٚی آٖ ا٘دبْ ٔیؿ٘ٛذ ،سا ایدبد وٙٙذ  ٚچ ٖٛاثؼبد رسار ایٗ دٛؿؾٞب دس حذ ٔیّی ٔیىش ٖٚاػز،
 ٓٞاص فضب  ٓٞ ٚاص ٔٛاد ثٔ ٝیضاٖ كحیحی اػشفبدٔ ٜیؿذ .ػال ٜٚثش ایٗ ،سشاوٓ ایٗ الیٞٝبی ٘بصن ث ٝحذی اػز ؤ ٝیضاٖ سخّخُ دس آٖ ثؼبیببس
وٓ ثٛد ٚ ٜػٛأّی و ٝػجت خٛسدٌی ٔیؿ٘ٛذ٘ ،یض ٕ٘یسٛا٘ٙذ دس ایٗ الیٞٝب ٘فٛر وٙٙذ  .ضًٕ ٙب چؼجٙذٌی ایٗ ٘ٛع دٛؿؾ ثٔ ٝببدٞ ٜبذف ثؼبیببس
ٔٙبػت ثٛد ٚ ٜاػشحىبْ دٛؿؾ ثؼیبس ثبال اػز ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝدِیُ سٛصیغ یىٛٙاخز دٛؿؾ ،دشاوٙؾ الی٘ ٝبصن اخشالف دشب٘ؼیُ سا اص ثیٗ ثشدٚ ٜ
٘یشٚی ٔحشو ٝثشای ؿشٚع خٛسدٌی سا اص ثیٗ ٔیثشد.
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