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نانوتکنولوژی برای تهیه غذا
ثب ٌؼتشؽ تطمیمبت دس صٔی٘ ٝٙب٘ٛتىِٛٛٙطی دس كٙؼت وـابٚسصی،
پیـشفت ٞبیی خبِت تٛخٟی سا دس اػتفبد ٜاص آفات واؾ ٞاب ٚ
اػتفبد ٜاص وٛدٞبی ؿیٕیبیی دس پی داؿت ٝاػت .ایٗ پیـشفت ٞاب
ٔی تٛا٘ذ اػتفبد ٜاص آفت وؾ ٞب  ٚوٛدٞبیی تمٛیت وٙٙاذ ٜسا ثاب
ٞذف لشاسدادٖ اػتفبدٙٔ ٜبػت اص آٖ ٞب دس صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔـخلی
وٛٔ ٝسد ٘یبص آٖ ٌیبٞ ٜؼتٙذ ،وبٞؾ دٞذ.
یه ٍ٘شا٘ی ثضسي دس سؿذ  ٚپشٚسؽ ٌیبٞبٖ دس استجبط ثب اػتفبد ٜاص آفت وؾ ٞبی فشاٚاٖ اػت .ث ٝكٛستی ػبد ٜؿٕب ثابیاذ
آفبتی سا و ٝثٔ ٝطلٛالت ٌ ٚیبٞبٖ وبؿت ٝؿذ ٜآػیت ٔی ص٘ٙذ سا ثذ ٖٚایٗ و ٝآػیجی ثٔ ٝلشف وٙٙذٞ ٜبی ٌیب ٜیاؼاٙای
ا٘ؼبٖ ٞب ثشػب٘یذ ،اص ثیٗ ثجشیذ.
اخیشا ثب اػتفبد ٜاص فٙبٚسی ٘ب٘ٔ ٛطممیٗ دس ضبَ تطمیك ثش سٚی آفت وؾ ٞبیی ٞؼتٙذ و ٝدس ٘ب٘ٛرسات ٔـخلی وپؼاٛاِاٝ
ٔی ؿ٘ٛذ ٚ ،ایٗ ٘ب٘ ٛوپؼٞ َٛب ایٗ ٚیظٌی ثؼیبس خبف سا داس٘ذ و ٝتٟٙب دس ٔؼذ ٜیه آفت ثخلٛف سٞبػبصی ٔی ؿ٘ٛاذٚ ،
آٖ افت سا اص ثیٗ ٔی ثش٘ذ  ٚآِٛدٌی ٌیبٞبٖ سا ث ٝضذالُ سػب٘ذ ٚ ٜخغش ػالٔتی ثشای ا٘ؼبٖ ٞب ٔ ٚلشف وٙاٙاذٌابٖ ایاٗ
ٌیبٞبٖ سا ث ٝضذالُ ٔی سػب٘ٙذ.
پیـشفت دیٍش دس صٔی ٝٙوـبٚسصی لشاس دادٖ ؿجى ٝای اص ٘ب٘ٛضؼٍشٞب ٘ ٚبظشاٖ اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ػشاػش ٔاشاضاُ یاه
ٔطل َٛغزایی ٔؼتمش ٌشدد .ایٗ ضؼٍشٞب صٔب٘ی سا وا ٝیاه
ٌیب ٜثٛٔ ٝاد ٔغزی یب آة ٘یبص داسد سا پیؾ اص ایٗ و ٝوـابٚسص
ٞشٌ ٝ٘ٛػالٔتی سا دس ایٗ ٔٛسد ٌیب ٜثجیٙذ ،ؿٙبػبیی ٔی وٙٙذ
 ٚث ٝایٗ تشتیت ٔی تٛاٖ اص ایدبد ٞش ٌ ٝ٘ٛآػیت ثٌ ٝیاب ٜثاٝ
ػشػت پیـٍیشی وشد.
ایٗ ٘بظشاٖ  ٚضؼٍشٞبی ٔؼتمش دس ٌیبٞبٖٛٔ ،اد ٔاغازی یاب
وٛدٞبی ٔٛسد ٘یبص یب آة سا دس كٛست ٘یبص سٞبػبصی ٔی وٙذ و ٝسؿذ ٞش ٌیب ٜسا دس صٔیٗ صساػی ثش سٚی ته ته ٌایابٞابٖ
ٔٛخٛد دس ٔضسػ ٝثٟی ٝٙػبصی ٔی ٕ٘بیذ .ثشای ث ٝضمیمت پیٛػتٗ ایٗ ٔٛضٛع ثبیذ لبدس ثبؿیٓ تب ٔیّیٞ ٖٛب ضؼاٍاش ٌاشاٖ
لیٕت سا تِٛیذ وٙیٓٔ .طممیٗ ػبَ ٞبی فشاٚا٘ی ث ٝایٗ ٔؼئّ ٝتٛخ ٝداؿت ٝا٘ذ .آصٔبیـٍبٞ ٜبی Hewlett Packard
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ثش سٚی سا ٜضّی خٟب٘ی وبس ٔی وٙٙذ .ثش٘بٔ ٝی  HPػیؼتٓ ػلاجای
ٔشوضی ثشای صٔیٗ (٘ )CeNSEبٔیذٔ ٜی ؿٛدٞ .ذف آٖ ٞاب ایادابد
ؿجى ٝای خٟب٘ی اص ضؼٍشٞبیی اػت و ٓٞ ٝاسصاٖ لیٕت ٞؼتٙذٓٞ ٚ ،
دس ثشاثش آػیت ٔمب ٚ ْٚثلٛستی ثبٚس٘ىشدی ضؼبع ٞؼتٙذ.
اِٚیٗ ضؼٍشی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙتؼت خٛاٞذ ؿذ یه ضؼٍش تـخیق دٙٞذ ٜی ضشوتی ِ ٚشص ٜای خب داد ٜؿاذ ٜدس یاه
تشاؿ ٝػیّیى٘ٛی اػت و ٝثب ػ ٝالی ٝػبختٔ ٝی ؿٛد .اٌش تشاؿ ٝضشوت داؿت ٝثبؿذ ،ایٗ ضشوت دس الیٔ ٝیب٘ی تشاؿٔ ٝی تٛا٘ذ
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٌشدد .وب٘ذیذٞبی ٔٙغمی ثؼذی و ٝثشای ایٗ ضؼٍشٞب ثبیذ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد ٔٛاسدی ٞؼتٙذ وٛ٘ ٝس ،دٔب ،فـابس
ٛٞایی  ٚسعٛثت سا تـخیق ٔی دٙٞذ .تدشث ٝی  HPثب وبستشیح ٞبی پشیٙتش خٞٛش افـبٖ ٔی تٛا٘ذ وٕه وٙٙذ ٜثابؿاذ ،ثاٝ
كٛستی و ٝایٗ ٞب تىِٛٛٙطی سا دس ٚاضذ ٚاسد ؿذ ٜای ثؼت ٝثٙذی ٔی وٙٙذ.
تىِٛٛٙطی پبیذاس وٙٙذ ٜضبفظ ٝآٖ ٞب ٕٞسٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ٔٙغك  ٚضبفظ ٝوٛزىی سا دس ثؼت ٝی ایٗ ضؼٍشٞب ٚاسد وٙذ ؤ ٝای
تٛا٘ٙذ ثب ا٘شطی ثؼیبس وٕی وبس وٙٙذ ٘ ٚمؾ اػبػای
خٛد سا دس ٘ظبست ثش سؿذ ٌیب ٜایفب وٙٙذ .یه زبِؾ
ثضسي وبٞؾ ا٘ذاص ٜایٗ ضؼٍشٞب اػتٕٞ .اساٙایاٗ
أىبٖ تبٔیٗ وبُٔ ایٗ ػیؼتٕی خٟب٘ی اص ضؼٍشٞاب
ثبیذ ثب وٕتشیٗ ٞضیٕٔ ٝٙىٗ لبثُ اخشا ؿٛد صیشا ثشای اخشای ایٗ عشش دس ٔضاسع ٕٔىٗ اػت تشیّیٞ ٖٛب اص ایٗ ػٙؼٛسٞب ٔٛسد
٘یبص ثبؿذ.
أشٚص ٜػغص ایٗ تىِٛٛٙطی ٛٙٞص دس اثتذای سا ٜاػت  ٚثشای اػتفبد ٜػّٕی دس ٔضاسع آٔبد٘ ٜیؼت صیشا ایٗ ضؼاٍاش ٞاب ٌاشاٖ
لیٕت ثٛد ٚ ٜثب ایشادات صیبدی ٕٞشاٞ ٜؼتٙذ .صٔب٘ی و ٝایٗ ٔـىالت ضُ ؿٛد ،زٙیٗ ضؼٍشٞبیی ٔی تٛا٘ٙذ دس تِٛیذ غزا ثاٝ
سٚؽ ٞبی صیبدی تبثیش ٔثجت  ٚػبص٘ذ ٜای دس ایٗ أش داؿت ٝثبؿٙذ.
دس ٟ٘بیت ضؼٍشٞب سا ٔی تٛاٖ دس تّفٗ ٞبی ٛٞؿٕٙذ ٚاسدػبصی وشد .ػپغ وبسٔٙذاٖ ثخؾ ػّ ْٛغزایی ٔی تٛا٘ٙذ تّفٗ ٞبی
ٕٞشاٞی داؿت ٝثبؿٙذ و ٝثب تىبٖ دادٖ آٖ ٞب سٚی یه وب ،ٛٞتّفٗ لبدس ثبؿذ تب ضضٛس ػبِٕ٘ٛال یب آفبت ٔضش دیٍاش سا ضاغ
وٙذ.

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

ٔتشخٓٔ :دیذ ػضذاّ٘ٔ ٛغّك
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محصًالت تجبسی وبوً

آشنایی با محصوالت تجاری نانوفناوری ایران
٘بْ ٔطل:َٛ

طئًممجشان آوتی ثبکتشیبل حبيی وبوًرسات وقشٌ

ششکت تًلیذی صىعتی دکبمًوذ

ٚیظٌی ٞب :

طئٕٔٛجشاٖ یه ضبئُ غـبیی ٔلٛٙػی ثب ٘فٛرپزیشی ثؼیبس وٓ اػت و ٝدس پشٚطٞ ٜبی ٔختّف ضٛصٟٙٔ ٜذػی طئٛتىٙیاه
ثٙٔ ٝظٛس وٙتشَ ٘ـت آة یب ٌبص اػتفبدٔ ٜیؿٛد .اثجبت ؿذ ٜاػت و ٝطئٕٔٛجشاٖ ٞاب
دس ایٗ وبسثشد ثؼیبس ٔؤثشتش اص ٔطلٛالت ػٙتی اص لجیُ ثتٗ ،آػفبِت  ٚوّی فـاشدٜ
ٔیثبؿٙذ .ایٗ ٔطل َٛعیف ٚػیؼی اص خٛاف ٔمبٔٚت فیضیىیٔ ،ىب٘یىی  ٚؿیٕیبیی
ثشای ٔطبفظت ٔطیظصیؼت ٙٔ ٚبثغ آثی ٔب اص خٛد ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ .لبثُروش اػت واٝ
اثش ضذ ثبوتشیبیی ٘ب٘ ٛوبٔپٛصیت پّیٕش٘ -مش ٜپبیذاس اػت  ٚثبصدٞی ضذ ثابواتاشیابیای
خٛة آٖ دس ثشاثش ٌٞٝ٘ٛبی ٔختّف ثبوتشیٞب ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت .یٖٞٛابی ٘اماشٚ ٜ
تشویجبت آٖ ثشای عیف ٚػیؼی اص ثبوتشیٞب ثؼیبس وـٙذٔ ٜیثبؿٙذ .آٖٞب ػإایات
خیّی وٕی سا ثشای ػَّٞٛبی ثذٖ ا٘ؼبٖ ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ آٖ زٙب٘ى ٝاػتفبد ٜاص ٘اماشٜ
دس اؿىبَ ٔختّف یه سٚؽ سایح ثشای ٔطبفظت دس ٔمبثُ ثبوتشیٞب اػت.
کبسثشد :
طئٕٔٛجشاٖ داسای تٛٙع ٚػیؼی اص وبسثشدٞب اص لجیُ ایدبد صٞىـی ثشای آة آؿبٔیذ٘یٔ ،بیؼبت پؼٕب٘ذ  ٚغیشٔ ٜی ثابؿاذ.
ایٗ ٔطلٔ َٛیتٛا٘ذ ثٝعٛس خبف ثٝػٛٙاٖ یه پٛؿؾ ػبیك ثشای ٔطبفظت  ٚرخیش ٜػابصی آة ثاشای اػاتاخاشٞابی
وـبٚسصی  ٚپشٚسؽ ٔبٞی اػتفبد ٜؿٛد.
کبسثشد فىبيسی وبوً دس محصًل<
اثش ضذ ثبوتشیبیی ٘مش ٜثٝعٛس زـٍٕیشی دس ثؼذ ٘ب٘ٔٛتشی افضایؾ ٔییبثذ ،ثٝعٛسیو ٝآٖٞب لبدس ث ٝاص ثیٗ ثشدٖ ثیؾ اص
ٛ٘ 656ع ثبوتشی ٞؼتٙذ .ایٗ ٘ب٘ٛرسات فؼبِیتٞبی ضذ لبسزای
ؿذیذی ٘یض دس ٔمبثُ ثؼضی اص ػف٘ٛتٞبی لبسزی اص خٛد ٘ـبٖ
ٔیدٙٞذ٘ .ب٘ٛرسات ٘مش ٜثب تشویجبت ػِٛفٛس  ٚفؼفش پشٚتئیٗٞبی
غـبء ٚاوٙؾ داد ٚ ٜثش سٚی ٔٛسفِٛٛطی  ٚػبختبس ػّ َٛثبوتشی
اثش ٌزاؿتٛٔ ٚ ٝخت ٔشي آٖ ٔیؿٛد .ثب وبٞاؾ ا٘اذاص ٜرس،ٜ
سٞبیؾ یٖٞٛبی ٘مش ٜافضایؾ یبفت ٝو ٝایاٗ ٔاٛخات افاضایاؾ
فؼبِیتٞبی ضذ ثبوتشیبیی آٖٞب ٔیؿٛد.
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کتبة پشاکىذگی اشعٍ Xاص وبوًػبختبسَبی ػطحی

وًیؼىذگبن< Vadav Holy ,Tilo Baumbach ,Pietch Ullrich
متشجم < احمذ آسیه خً ,محمذسضب خبولشی
وبشش< وشش پظيَشی وًآيسان ششین
ػبل اوتشبس < 69;1
تعذاد صفحبت < 6;6
وتبة «سٚؽٞبی عیفػٙدی  ٚثشسػی خٛاف ٘ٛسی ٘ب٘ٛٔٛاد» سا اص ِطبػ
ٔطتٛا ٔیتٛاٖ ث ٝػ ٝلؼٕت تمؼیٓ وشد ،دس لؼٕت ا َٚا٘ٛاع سٚؽ ٞابی
عیف ػٙدی ٔ ٚیىشٚػىٛپی ٔختّف ثاشای ؿاٙابػابیای  ٚتـاخایاق
ٚیظٌیٞبیی اص لجیُ ا٘ذاص ،ٜؿىُ  ٚتٛصیغ ٘ب٘ٛٔٛاد تٟی ٝؿذ ٜثب سٚؽ ٞابی
اػااااات.
ؿاااااذٜ
ثاااااشسػااااای
ٔاااااخاااااتاااااّاااااف
لؼٕت د ْٚؿبُٔ ثشسػی خٛاف ٘ٛسی ٘ب٘ٛٔٛاد ،ثشٕٞىٙؾٞبی اِىتاش-ٖٚ
ضفش ٚ ٜفشآیٙذٞبی آػبیؾ اِىتش ٚ ٖٚف ٖٛٙدس ٘ب٘ٛٔٛاد ٘یٕٝسػب٘ب ٘ ٚـاش
اػاااااااااااااااااااااات.
٘ااااااااااااااااااااااٛس
دس لؼٕت پبیب٘ی ثؼضی اص اػتفبدٜٞبی ٔ ٟٓخٛاف ٘ٛسی  ٚثشٕٞاىاٙاؾ-
ضفش٘ ٜب٘ٛٔٛاد ٘یٕٝسػب٘ب ثشای تىِٛٛٙطیٞبی ٔٛ٘ ٚ ٟٓیٗ اص خّٕ ٝتجاذیاُ
ا٘شطی خٛسؿیذی دس پیُٞبی خٛسؿیذیٞ ،یذسِٚیض ثشای تِٛیذ ػاٛخات
ٞیذسٚطٖ  ٚاػتفبدٜٞبی دیٍش اص لجیُ ٘ـش ٘ٛس دس ٞLEDب  ٚغیش ٜػٙاٛاٖ
ؿذ ٜاػت.
دس ایٗ وتبة تالؽ ؿذ ٜثب اػتفبد ٜاص تلبٚیش ٕٛ٘ ٚداسٞبی ٔختّف اص تطمیمبت آصٔبیـٍبٞی كٛست ٌشفت ٝتٛػظ ٔطممیٗ داخّی ٚ
خبسخیٔ ،فبٞیٓ عیفػٙدی  ٚخٛاف ٘ٛسی ٘ب٘ٛٔٛاد ٘ ٚب٘ٛرسات  ٚتشویتٞبی ٔختّف تدضی ٚ ٝتطّیُ ؿٛد.
عىبيیه فصلَبی ایه کتبة ثٍ ششح صیش اػت<
فلُ ا :َٚاخضای ٔٛسد ٘یبص ثشای عشاضی یه آصٔبیؾ پشاؽ پشت ٛایىغ
فلُ د :ْٚپشاؽػٙحٞب  ٚثبصتبة ػٙحٞب
فلُ ػ :ْٛسٚثؾ  ٚتفىیه دس فضبی صاٚیٝای ٚ ٚاسٖٚ
فلُ زٟبسْ :اك َٛثٙیبدیٗ
فلُ پٙدٓ٘ :ظشیٝی ػیٕٙبتیىی
فلُ ؿـٓ٘ :ظشی ٝدیٙبٔیىی
فلُ ٞفتٓ٘ :ظشی٘ ٝیٕٝػیٕٙبتیىی
فلُ ٞفتٓ :تؼییٗ ضخبٔت تهالیٞٝب  ٚزٙذالیٞٝب
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معشفی،خًاص يکبسثشدَبی صئًلیتَب
صئِٛیتٟب تشویجبتی ػٕذتب عجیؼی ،اسصاٖ  ٚدس دػتشع ثشای اػتفبدٞ ٜبی ٔختّف ثـٕبس ٔی آیٙذٚ .یظٌی ٞبیی ٘ظیش لذست خازة ٚ
دفغ ی٘ٛی ٘ ٚیض لبثّیت خزة آة ثبػث ؿذ ٜاػت تب ایٗ وب٘ی ٞب ثغٛس فض آیٙذ ٜای دس وـبٚسصی  ٚتلفی ٝآة ٚفبضالة وبسثشد خاذی
تشی پیذا ٕ٘بیذ .اكالش خٛاف فیضیىی خبن ٞب ٘ظیش رخیش ٜوبفی سعٛثت ٘ ٚیض خٛاف ؿیٕیبیی آٟ٘ب ٔب٘ٙذ تغییش دس ظشفیت تاجابدَ
ی٘ٛی خبن ٔلبسف صئِٛیت ٞب سا دس وـبٚسصی  ٚافضایؾ سا٘ذٔبٖ اػتفبد ٜاص وٛدٞبی ؿیٕایابیای
افضایؾ داد ٜاػت.
صئِٛیت ٞبٕٞسٙیٗ دس خزة  ٚضز ف آالیٙذٞ ٜبی ٔطیظ صیؼت اصخّٕ ٝفّضات ػٍٙیٗ ٔ ٚضش اص
آثٟبی آِٛد ٚ ٜفبضالثٟبی ؿٟشی  ٚكٙؼتی ٔٛسد اػتفبد  ٜلشاسٔی ٌیش٘ذ .فبضالثٟب ٕٔىاٗ اػات
ضبٚی وبتیٟ٘ٛبی ػٙبكش ػٍٙیٗ ٔب٘ٙذ سٚی-وبدٔیٔ-ْٛغ-آ-ٗٞخیٚ ٜٛآ٘یٟ٘ٛابی ٔضاش زاٖٛ
ػیب٘یذٞب ثبؿٙذ ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ٔٛخت صیبٟ٘بی اوِٛٛطیىی  ٚصیؼت ٔطیغی فاشاٚا٘ای ٌاشد٘اذ ٚ
صئِٛیت ٞب ٘مؾ اػبػی دس پبالیؾ ایٗ وبتیٟ٘ٛب  ٚآ٘یٟ٘ٛب داس٘ذ.
تًلیذ صئًلیت َب
تِٛیذ صئِٛیت ٞب تطت ؿشایظ ٌشٔبثی ا٘دبْ ٔی ٌیشد .اكغالش ٌشٔبثی دس ایٙدب ثٔ ٝؼٙی تجّٛس صئِٛیت ٞب اص ٔطّ َٛآة داس ضابٚی
اخضای ؿیٕیبیی الصْ اػت .پّیٕشٞبی آِٔٛیٙب ػیّیغ آثذاس ثب ٚصٖ ِٔٛىِٛی وٓ یؼٙی ٔAl(OH)3 ٚSi(OH)4ا٘ٛأٛاش ٞابیای
ٞؼتٙذ و ٝدس اثش تشویت ثب ٚ ٓٞاضذٞبی ػبختبسی ثب٘ٛی سا دس فبص ٔطّ َٛثٚ ٝخٛد ٔی آٚس٘ذ ٚ ،اضذٞبی ثب٘ٛی یب ث ٝعٛس ٔؼتمیٓ ثٝ
سٚی ٞؼت ٝیب ٚخٟی اص ثّٛس دس ضبَ سؿذ ٔی ٘ـیٙٙذ  ٚیب لجُ اص اتلبَ ث ٝكٛست زٙذ ٚخٟی ثضسٌتش ؿىُ ٔی ٌیش٘ذ  ،ثؼیابسی اص
ٚاضذٞبی ػبختبسی اص ایٗ لجیُ ٕٔىٗ اػت دس ٔطّ َٛؿىُ ثٍیش٘ذ ِ ،ىٗ فمظ تؼذاد ٔؼذٚدی اص آٖ ٞب ٞؼتٙذ و ٝثب ٔٛفمیات ثاٝ
ثّٛس دس ضبَ سؿذ ٔتلُ ٔی ؿ٘ٛذ .
فبکتًس َبی مًثش ثش فشایىذ تًلیذ عجبستىذ اص <
.1عجیؼت ٔٛاد ؿشوت وٙٙذ ٜدس ٚاوٙؾ  ٚفشایٙذ آٔبد ٜػبصی آٖ ٞب
.2سٚؿی و ٝاص عشیك آٖٔ ،خّٛط ٚاوٙؾ آٔبدٔ ٜی ؿٛد  ٚتشویت وّی اخضای ٔخّٛط پاغ
اص آٔبد ٜؿذٖ
 ٍٕٗٞ.3ثٛدٖ یب غیش  ٍٕٗٞثٛدٖ
ٔpH .4خّٛط
.صٔبٖ ٔب٘ذ دس دٔبی پبییٗ ثشای طَ ٞب
٘.6غف ٝثٙذی ( ٞؼت ٝصایی )
.7اضبف ٝوشدٖ افضٚد٘ی ٞبی خبف
.8دٔب  ٚفـبس
فبوتٛس ا٘ َٚـبٍ٘ش ایٗ ٞؼتٙذ و٘ ٝغف ٝثٙذی ثٚ ٝػیّ ٝی ٔتغیش ٞبی تشٔٛدیٙبٔیىی ای ز ٖٛتشویت  ،دٔب یب فـبس واٙاتاشَ ٘إای
ؿٛد .ثّى ٝثب فبوتٛسٞبی ضؼبع ٔطیغی وٙتشَ ٔی ٌشدد .ث ٝعٛس وّی ٚاوٙـٍش ٞب ػجبستٙذ اص  :ػذیٓ آِٔٛیٙبت  ،ػذیٓ ػیّیىبت ؛
ػیّیؼیه اػیذ  ،ػذیٓ ٞیذسٚوؼیذ و ٝثشای تٙظیٓ pHاضبفٔ ٝی ؿٛد  .صئِٛیتٟب ث ٝسٚؽ عجیؼی دسدسیبزٞٝبی (لّیبیی ٕ٘اىای)،
ػیؼتٓ ثبصآثٟبی صیشصٔیٙی ،خبوٟبی ٔطیظ لّیبیی  ٚسػٛثبت ػٕیك دسیب تـىیُ ٔیؿ٘ٛذ.
خًاص عمًمی صئًلیت َب
اصخّٕ ٝخٛاف ٔٙطلش ث ٝفشد صئِٛیتٟب ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبسٕٛ٘ ٜد:
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تجبدل کبتیًوی
صئِٛیت ثشای خذاػبصی یٟ٘ٛبی ٔٙیضیٓ  ٚوّؼیٓ دس پبن وٙٙذٞ ٜب ،وٛد  ٚخبن ،غزای ضیٛا٘بت ٘ ٚیض ثشای خذاػبصی ٘یتشٚطٖ ث ٝكٛست

وبوً فىبيسی دس ػبختبس DNA

آٔ٘ٛیبن  ٚفّضات ػٍٙیٗ دس وـبٚسصی آثی،غزای ضیٛا٘بت خبٍ٘ی فبضاالة وـابٚسصی  ٚخاذاػابصی CO2،SO2 ،H2S ،NH3اص
فضٛالت خب٘ٛسی ٌ،بصٞبی صائذٌ ،بصعجیؼی ؿٛس  ٚآِٛد ٜث ٝوبس ٔی سٚد .
فیلتش(غشثبل) مًلکًلی
زٙب٘س ٝصئِٛیتٟب دس دٔبی  356تب  466دسخ ٝػب٘تیٍشاد ثشای زٙذ ػبػت ضشاست داد ٜؿا٘ٛاذ ،آة
ٔٛخٛد دس ٔدبسی  ٚفضبی وب٘بَ ٔب٘ٙذ آٟ٘ب آصاد ٔیـٛد  ٚصئِٛیتٟبی ثی آة ثذػت ٔی آیاٙاذ .لاغاش
فضبٞبی وب٘بَ ٔب٘ٙذٔ ،ـخق  ٚتبثغ تشویت ؿیٕیبیی ،صئِٛیتٟب اػت .لغش ایٗ فضبٞب دس صئِٛیت ٞبی
پتبػیٕذاس ،ػذیٓ داس  ٚوّؼیٓ داس ث ٝتشتیت  5ٚ 4،3آٍ٘ؼتش ْٚاػتٛٔ.ادی و ٝاثؼبد ِٔٛىِٛی آ٘اٟاب
وٕتش اص لغش فضبی صئِٛیت ثبؿذ ،خزة ٔیؿ٘ٛذ  ٚآٟ٘بیی و ٝثضسٌتش ٞؼتٙذ ،دفغ خٛاٙٞذ ؿذ.
لبثّیت خز ة ػغطی ثؼضی اص صئِٛیت ٞب تب 36دسكذ ٚصٖ آٟ٘ب اػت  .خب٘ـیٙی وّؼیٓ ث ٝخبی ػذیٓ ثٔ ٝیضاٖ  36دسكذ لغش وب٘ابَ
ٞبی صئِٛیت سا افضایؾ ٔی دٞذ  ٚخب٘ـیٙی پتبػیٓ ث ٝخبی ػذیٓ ٔٛخت وبٞؾ لغش وب٘بَ ٔی ؿٛد .صئِٛیتٟب ٔیتٛا٘ٙذ ٔٛاد ػٕی یاب
ٔٛاد ثب فؼُ  ٚا٘فؼبَ صیبد سا دس خٛد خزة وٙٙذ  ٚث ٝایٗ تشتیت اػتفبد ٜاص ٔٛاد ػٕی خزة ؿذ ٜأىبٖ پزیشٌـت ٝاػت .اص صئِٛیتٟب دس
پّیٕشیض ٜوشدٖ پّیٕشٞب ٚالػتیىٟب ٕٞ ٚسٙیٗ دس زبپٟبی سٍ٘ی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.
جزة ي دفع
وب٘بِٟبی صئِٛیت پغ اص تخّی ٝآة ،ثشای خزة ػبیش ِٔٛىِٟٛبی وٛزه آٔبدٔ ٜیؿ٘ٛذ .ایٗ ِٔٛىِٟٛبی وٛزه ،ثی آ٘اىا ٝساٞای ثاشای
ِٔٛىِٟٛبی ثضسٌتش ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ،ث ٝػٛی داخُ خزة ٔیؿ٘ٛذ  .دس س٘ٚذ سلبثت دس خزة ِٔٛىٞ َٛبِٛٔ،ىِٟٛبی پالسیض ٜو٘ ٝتیداٝ
فؼُ  ٚا٘فؼبالت اِىتشٚاػتبتیه ،پش ؿذٖ زبسزٛة  ٚیٟ٘ٛبی ؿٙبٚس اػت ،ثش ػبیش ٔاِٛاىاٞ َٛاب
تشخیص دادٔ ٜیـٛد .ا٘ذاص ٜضفشٞ ٜبی ٔؤثش تٛػظ اثؼبد ؿجى ٝوٙتشَ ٔیـٛد .ظشفیات خازة ٚ
ٕٞسٙیٗ ثجبت صئِٛیت ،ثب اػتخشاج ی ٖٛآِٔٛیٙی ْٛاص زبسزٛة آٖ افضایؾ ٔی یبثذ.
ی ٖٛآِٔٛیٙی ْٛخبسج ؿذ ٜاص ایٗ زبسزٛة خبی خٛد سا ث ٝیٟ٘ٛبی ٞیذسٚطٖ ٔی دٞذ .دس ٘تیدا،ٝ
ػبختٕبٖ ثذػت آٔذ ٜؿجیoH)( 4ٝخبیٍضیٗ ؿذ ٜثشای sio4اػت .یٟ٘ٛابی خازة ؿاذ ٜسا
ٔیتٛاٖ ثب افضایؾ فـبس یب ضشاست ثیش ٖٚوشد یب یٟ٘ٛبی دیٍش سا خب٘ـیٗ آٖ وشد یب ث ٝآٖ افضٚد تاب
خبیی و ٝدس اثش ضشاست ،تخشیجی دس ایٗ فؼُ ٚا٘فؼبَ ثٛخٛد ٘یبیذ.
جزة آة ي ثشخی تشکیجبت آلی
لذست خزة آة صئِٛیت  ٚاص دػت دادٖ آٖ ثذ ٖٚتخشیت ٔبتشیىغ ٔیتٛا٘ذ ػغص سعٛثت سا دس ٔٙبعك وٓ سعٛثت وٙتشَ وٙذ .ثب تغییش
دس ٔمذاس سعٛثت خبن ا٘شطی ٌشٔبیی تٛد ٜخبن ٘یض ثٔ ٝمذاس لبثُ ٔالضظ ٝای تغییش ٔی وٙذ .ثٙبثشایٗ ٘ٛػاب٘ابت دسخا ٝضاشاست دس
خبوٟبی ٔشعٛة ثٔ ٝشاتت وٕتش اص خبوٟبی خـه اػت .صئِٛیتٟب ٕٞسٙیٗ لبدس٘ذ ضُٕ وٙٙذ ٜثؼیبسی اصضـش ٜوـٟب ،آفت وـاٟاب ٚ
لبسذ وـٟب ثبؿٙذ.
جزة اوتخبثی
خزة  ٚخب٘ـیٙی ی٘ٛی دس صئِٛیتٟب ا٘تخبثی اػت .صئِٛیتٟب ِٔٛىِٟٛبیی سا و ٝداسای ٌـتبٚس لغجی دائٕای
ثبؿٙذ ،دس ثیـتشٔٛاسد خزة ٔی وٙٙذ .ؿؼبع  ٚؿىُ ٙٞذػی ِٔٛى ٚ َٛفضبٞبی خابِای ٔاٛخاٛد دس
صئِٛیتٟب اص ػبّٟٔبی ٔ ٟٓدس خزة ٚخب٘ـیٙی ث ٝؿٕبس ٔی آیٙذ.
صئِٛیتٟبی ػذیٓ داس ٔی تٛا٘ٙذٞ ٚ So2 ،Co2، H2oیذسٚوشثٟٙبیی سا و ٝدػت وٓ د ٚاتآ واشثاٗ
داؿت ٝثبؿٙذ ،خزة وٙٙذ ٕٞسٙیٗ صئِٛیتٟبی وّؼیٓ داس ٔی تٛا٘ٙذ پبسافیٗ  ٚاِىُ سا خزة وٙٙذ.
منبع www.tebyan.net :
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پبسچٍ ضذلک تًػط وبوً فىبيسی

تًلیذ ي عشضٍی وبوًپًشش َبی ػجض ایشاوی ثٍ صىعت
ؿشوت ؿیّش فشایٙذ پبسع ث ٝدا٘ؾ فٙی اػٕبَ پٛؿؾٞبی تجذیّی ثب ضخبٔت ٘ب٘ٔٛتشی دػتیبفتٓٞ ٚ ٝاو ٖٛٙایٗ پٛؿؾٞب سا
ث ٝكٙؼت ػشضٔ ٝیوٙذ .سٚؽ اػٕبَ ایٗ پٛؿؾٞبی تجذیّی ،ػبصٌبس ثب ٔطیظصیؼت اػت .ایٗ پٛؿؾٞب ٔیتٛا٘ٙذ خبیٍاضیاٗ
ٔٙبػجی ثشای پٛؿؾٞبی تجذیّی سایح ٚ ٚاسداتی و٘ٛٙی ثبؿاٙاذ .كاٙابیاغ
ِٛاصْ خبٍ٘ی ،كٙبیغ خٛدس ،ٚكٙبیغ فّضی ،كٙبیغ آِٔٛیٙایا ٚ ْٛكاٙابیاغ
ٌبِٛا٘یض ٜاص خّٕٔ ٝتمبضیبٖ ایٗ ٘ب٘ٛپٛؿؾٞبی ثبدٚاْ ٞؼتٙذ.
ؿشوت ؿیّش فشایٙذ پبسع دس ػبَ  1388تأػیغ ؿذ  ٚفؼبِیت خٛد سا دس
صٔیٝٙی تِٛیذ ٔٛاد ؿیٕیبیی پیؾ سً٘ آغبص وشد .ایٗ ؿشوت ثب كاٙابیاغ
ثضسٌی ٔب٘ٙذ كٙبیغ تِٛیذ ِٛاصْخبٍ٘ی ،لغؼبت ٔ ٚدٕٛػٞٝبی خاٛدسٚیای،
كٙؼت ثشق ،كٙبیغ فّضی  ٚكٙبیغ آِٔٛیٙیٕٞ ْٛىبسی ٔؼتٕش داسد  ٚاوٖٛٙ
پغ اص ػبَٞب فؼبِیت دس ضٛصٜی تِٛیذ ا٘ٛاع ؿٛیٙذٞ ٜابی كاٙاؼاتای ٚ
پٛؿؾٞبی ػغطیٛٔ ،فك ث ٝاػٕبَ پٛؿؾٞبی صیشو٘ٛیٔٛی ثب ضاخابٔات
٘ب٘ٔٛتشی ؿذ ٜاػت .
ثٌ ٝفتٝی فش ًٙٞآصادٔ ،ذیش ٟٔٙذػی فشٚؽ ؿشوت ؿیّش فشایٙذ پبسع ،اص
ػبِیبٖ لجُ ،دػتیبثی ث ٝدا٘ؾ فٙی اػٕبَ ٘ب٘ٛپٛؿؾٞب دس دػتٛس وبس ٚاضذ تطمیك  ٚتٛػؼٝی ایٗ ؿشوت لشاس ٌشفت ٝاػات.
ؿیّش فشآیٙذ پبسع پغ اص ضذٚد  5ػبَ تالؽ ،تٛا٘ؼت ث ٝایٗ ٔ ٟٓدػت یبثذ  ٚدس ضبَ ضبضش ثیؾ اص د ٚػابَ اػات واٝ
٘ب٘ٛپٛؿؾٞبی تجذیّی صیشو٘ٛیٔٛی سا تدبسیػبصی وشد ٜاػت .ص٘دیشٜی وبّٔی اص تِٛیذ ٔٛاد اِٚی ،ٝتِٛیذ  ٚػاشضا ٝی ایاٗ
پٛؿؾ ٞاب تاٛػاظ ایاٗ ؿاشوات وابٔاال ثأٛای ػابصی ؿاذ ٚ ٜثا ٝكاٙابیاغ ٔاتامابضای ػاشضأ ٝای ؿاٛد.
ٚی ثب اؿبس ٜث ٝپٛؿؾٞبی فؼفبت ٝسایح دس كٙؼت ،ث ٝتٛكیف ٔضایبی پٛؿؾ ٞبی ٘ب٘ٔٛتشی صیشوا٘ٛایأٛای پاشداخات« :اٌاش
ضخبٔت پٛؿؾٞبی سایح فؼفبت سٚی سا ٘ 16666ب٘ٔٛتش دس ٘ظش ثٍیشیٓ ،پٛؿؾٞبی تجذیّی صیشو٘ٛیٔٛی تِٛیذی ایٗ ؿشوات
ضذالُ كذ ثشاثش ٘بصنتش ٞؼتٙذ و ٝایٗ ٔٛضٛع زٙذ ٔضیت ػٕذ ٜداسد .اِٚیٗ ٔضیت ٔشثٛط ث ٝثؼذ التلبدی اػت؛ ثب وابٞاؾ
ضخبٔت پٛؿؾ عجیؼتب ٔمذاس ٔبدٜی ٔلشفؿذ ٜدس پٛؿؾ ٘یض وبٞؾ ٔییبثذ  ٚایٗ ثٔ ٝؼٙی وبٞؾ ٔؼتمیٓ ٞضیٝٙی پٛؿؾ
اػتٛٔ .ضٛع د ْٚثؼذ صیؼتٔطیغی اػت؛ دس پٛؿؾٞبی وشٔٚبت ٚ ٝفؼفبت ٝاص ثشخی ٔٛاد ؿیٕیبیی ػٕی اص خإّا ٝاػایاذ
فؼفشیه  ٚفّضات ػٍٙیٗ اػتفبدٔ ٜیؿٛد و ٝدس ٘ب٘ٛپٛؿؾٞبی تِٛیذی ایٗ ؿشوت ،اػتفبد ٜاص ایٗ ٔٛاد ٔضش ضزف ؿاذٚ ٜ
ایٗ ٔٛضٛع ٔٛخت ؿذ ٜتب اص ایٗ پٛؿؾٞب ثٝػٛٙاٖ پٛؿؾٞبی تجذیّی ػجض یبد ؿٛد ٔ.ؼئّٝی ثؼذ ٔؼئّٝی ٔلشف آة اػات
و ٝاػٕبَ ٘ب٘ٛپٛؿؾٞب آة ثٔٝشاتت وٕتشی ٘ؼجت ث ٝپٛؿؾٞبی سایح ٔلشف ٔیٕ٘بیذ .اص ػٛی دیٍشٔ ،لاشف ا٘اشطی ثاشای
اػٕبَ ایٗ ٘ب٘ٛپٛؿؾٞب ٘یض كفش اػت ،ثذیٗ ٔؼٙی و ٝدٔبی اػٕبَ آٖٞب دٔبی ٔطیظ ثٛد ٚ ٜػّٕیبت ثذ ٖٚاػتفبد ٜاص ٔـؼُ ٚ
تاادااٟاایااضات ٌااشٔاابیـاای ا٘ااداابْ ٔاای پاازیااشد«.
ٚی ادأ ٝداد« :پٛؿؾٞبی ٘ب٘ٔٛتشی صیاشوا٘ٛایأٛای
داسای د ٚػغص اػت؛ یه ػغص صیشیٗ و ٝثاب ا٘ادابْ
یه ٚاوٙؾ ؿیٕیبیی ث ٝػغص صیشالیٔ ٝی زؼاجاذ ٚ
دیٍشی ػغص خبسخی اػت و ٝداسای خُّ  ٚفشج اػت
ٛٔ ٚخت ٔیؿٛد الیٝی ثؼذی ،ؤ ٝیتٛا٘اذ الیا ٝی
س٘ااً ثاابؿااذ ،دس ایااٗ خااّااُ  ٚفااشج ٘اافااٛر وااشد ٜزؼااجااٙااذٌاای ثؼاایاابس خااٛثاای سا ایااداابد وااٙااذ «.
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پبسچٍ ضذلک تًػط وبوً فىبيسی

پٛؿؾٞبی ٘ب٘ٔٛتشی صیشو٘ٛیٔٛی دس صٔشٜی پٛؿؾٞبی تجذیّی لشاس ٔیٌیش٘ذ .فشایٙذ اػٕبَ ایٗ پٛؿؾٞب ثذیٗكٛست اػت وٝ
الیٞٝبی اتٕی ػغطی صیشالی ٝثب یه ػشی یٖٞٛبی ٚاػظ ٚاسد ٚاوٙؾ ؿذ ٚ ٜسٚی ػغص فّض یه پٛؿؾ ایدبد ٔیؿٛد .الی ٝی
ضبكُ ؿذ ٜیه اتلبَ ٔطىٓ ثب فّض پابیا ٝخاٛاٞاذ داؿات  ٚدس آة ٔ ٚاطایاظ ٚاػاظ ٘ابٔاطاّا َٛخاٛاٞاذ ثاٛد.
آصاد دس پبیبٖ دس خلٛف ٔیضاٖ تِٛیذ سٚصا٘ٝی ایٗ پٛؿؾ ٞاب ٞ ٚإاساٙایاٗ
زبِؾٞبی ثش ػش سا ٜتٛػؼٝی آٖٞب افضٚد« :ؿشوت ؿیّش فشایٙذ پبسع ظاشفایات
ایٗ سا داسد و ٝسٚصا٘ ٝپٙح تٗ اص ایٗ پٛؿؾ ٞب سا تِٛیذ  ٚثاش اػابع تامابضابی
ٔلشف ،سٚا٘ٝی ثبصاس وٙذ .زبِؾ و٘ٛٙی ایٗ ؿشوت استجبط ثب كٙبیغ ثضسي اػات.
٘ضدیه ث ٝپٙدب ٜػبَ اػت و ٝدس كٙؼت خٛدس ٚاص پٛؿؾٞبی تجذیّی فؼافابت
سٚی خبسخی اػتفبدٔ ٜیؿٛد .أشٚص ٜثب دػت یبثی ث ٝفاٙابٚسی ٘اٛیاٗ اػإابَ
٘ب٘ٛپٛؿؾٞبی تجذیّی ،دس ٔٛضؼی لشاس ٌشفتٝایٓ و ٝثشای ػشضٝی ایٗ پٛؿؾٞب
ث ٝكٙؼت خٛدس ٚثِ ٝطبػ فٙی ٔـىّی ٘ذاسیٓ  ٚلبدسیٓ ایٗ پٙدب ٜػبَ سا خجشاٖ وٙیٓ ،أب ٘یبص داسیٓ تب ػتبد ٘ب٘ ٛثاب ضإابیات
خٛد ،سا ٜاستجبط ثب ایٗ كٙبیغ سا ٕٛٞاس ٕ٘بیذٔ .ـىُ دیٍش ٔـىُ ؿشوتٞبیی اػت و ٝثب ػٛءاػتفبد ٜاص ٘بْ ٘ب٘ٔ ،ٛطلٛالتی سا ثٝ
ثبصاس ػشضٔ ٝیوٙٙذ .ثشخی اص ایٗ ٔطلٛالت فمظ ٘بْ ٘ب٘ ٛسا یذن وـیذٞ ٚ ٜیرٌٌٛ ٝ٘ٛاٞی  ٚویفیتی ٘ذاس٘ذ .ضٕٗ ایٙى ٝثاشای
ػبیش ؿشوتٞب ٔـىُ ایدبد وشد ٚ ٜاػتجبس ٘ب٘ ٛسا اص ثیٗ ٔیثش٘ذ .ثشای ایٗ ٔٛضٛع ثبیذ اص ػٛی ػتبد ٘ب٘ ٛساٜضاّای ا٘اذیـایاذٜ
ؿٛد«.
پٛؿؾٞبی تجذیّی ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝاص ٘بٔـبٖ ٔـخق اػت پٛؿؾٞبیی ٞؼتٙذ و ٝاص تجذیُ صیشالی ٝثٚ ٝخٛد ٔیآیٙذ .دس فشایٙاذ
تـىیُ ایٗ پٛؿؾٞب اتٓ ٞبی ػغطی ثب یه آ٘یٙٔ ٖٛبػت ٚاسد ٚاوٙؾ ؿذٛٔ ٚ ٜخت ایدبد یه الی ٝثش سٚی ػغص ٔیؿ٘ٛذ وٝ
سیـٝی آٖ دس صیشالی ٝلشاس داسد .زؼجٙذٌی فٛقاِؼبد ٜث ٝصیشالی ٝیىی اص ثضسيتشیٗ ٔضایبی پٛؿؾٞبی تجذیّی ث ٝؿٕبس ٔی سٚد.
اص ایٌٗ ٝ٘ٛپٛؿؾٞب ثٝػٛٙاٖ یه الی ٝی صیشػبص خٟت ثاٟاجاٛد وایافایات زؼاجاٙاذٌای س٘اً اػاتافابدٔ ٜای ؿاٛد .
ٌفتٙی اػت٘ ،ب٘ٛپٛؿؾٞب صیشو٘ٛیٔٛی دس تبسیخ ٛٔ 13963631فك ث ٝاخز تأییذی٘ ٝب٘ٔٛمیبع اص ػتبد ٚیظٜی تٛػؼٝی فٙبٚسی ٘ب٘ٛ
ؿذ ٜاػت.
منبع www.nano.ir :
ادأ ٝاص كفط11 ٝ

دس وبسخب٘دبت ؿىبفت ٞؼتٝای تشیتی ْٛث ٝػٛٙاٖ یه ٔطل َٛفشػی تِٛیذ ٔیؿٛد  ٚثبیؼتی ثب اضتیبط خذا ٌشدد .أیذ آٖ
ٔیسٚد و ٝؿىبفت دٚتشی ٚ ْٛتشیتی ْٛدس آیٙذ ٜدس تِٛیذ ٘یشٚی ٞؼت ٝای اػتفبد ٜؿٛد .ثشای تؼییٗ ایٙى ٝآیب دٚتشٞ ٖٚب
( اتٕٟبیی اص دٚتشیٔ )ْٛی تٛا٘ٙذ ؿجیٞ ٝیذسٚطٖ ،دس ٚسلٞ ٝبی ته الی٘ ٝیتشیذ ثٛس یب ٌشافٗ ٘فٛر وٙٙذ ،آصٟٔ٘ٛبیی ا٘دبْ ؿذ.ثش
عجك تئٛسی ٘فٛر یىؼب٘ی ثشای ٞش د ٚاتٓ ٞیذسٚطٖ  ٚدٚتشی ْٛپیؾ ثیٙی ٔیؿٛد.ا٘تظبس ٔیسفت دٚتشٖٞٚب ث ٝساضتی اص غـبٞب
ػجٛس وٙٙذ ِٚ .یغـب ٞبی ثب ضخبٔت اتٕی اص ٌشافٗ ٘ ٚیتشیذ ثٛس اص ػجٛس دٚتشٖٞٚب خٌّٛیشی وشد٘ذ.
ایٗ دٚتشٖٞٚبی اِه ؿذ ٜث ٝعٛس ٔٛثشی ٔٙدش ث ٝخذاػبصی ٔٛثش ٞیذسٚطٖ  ٚدٚتشی ْٛؿذ٘ذ .ایٗ یبفتٞ ٝب پتب٘ؼیُ اػتفبد ٜاص
الیٞ ٝبیی ثب ضخبٔت اتٕی اص ٘یتشیذ ثٛس ٌ ٚشافٗ سا ثشای غٙی ػبصی
ٔخّٛط دٚتشی ٚ ْٛتشیتی ْٛسا ٘ـبٖ داد.ایٗ اِٚیٗ غـبی ٘ـبٖ داد ٜؿذٜ
دس دٔبی اتبق ثشای تـخیق ثیٗ رسات صیش اتٕی اػت .اص آ٘دبییى ٝیه
تىِٛٛٙطی تٕبٔب ٔمیبع پزیش اػت ٔ ،ب أیذٚاسیٓ ایٗ پشٚط ٜث ٝػشػت
ساٞی ثشای وبسثشد دس د٘یبی ٚالؼی پیذا وٙذ.
ٔٙجغ www.nano-mag.ir :
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تشمیم صخم دیبثتی ثب فىبيسی وبوً

میکشيفه َبی گشافىی ثُتش اص ویکل َبی ػىتی
دا٘ـٕٙذاٖ یه ٔیىشٚفٗ ٔجتٙی ثش ٌشافٗ تٛػؼ ٝداد ٜا٘ذ و ٝتمشیجب  32ثبس اص ٔیاىاشٚفاٗ
ٞبی اػتب٘ذاسد ػبخت ٝؿذ ٜاص ٘یىُ ضؼبعتش اػت ٔ .طممابٖ دس دا٘ـاٍاب ٜثاّاٍاشاد،
كشثؼتبٖ ،یه غـبی استؼبؿی ( ثخـی اص یه ٔیىشٚف ٖٛوٙذا٘ؼاٛس وا ٝدس آٖ كاذا
ث ٝخشیبٖ تجذیُ ٔی ؿٛد) اص ٌشافٗ سا تِٛیذ وشد ٜا٘ذ و ٝلبدس اػت ثیؾ اص  15دػی ثُ
ضؼبػیت ثیـتشی ٘ؼجت ثٔ ٝیىشٚفٗ ٞبی تدبسی ٔٛخٛد داؿت ٝثابؿاذ ٘ .اتابیاح ایاٗ
تطمیمبت دس ٔدّٝی ٔٛاد دٚثؼذی ( ثب ػٛٙاٖ ٔیىشٚفٗ ٞبی وٙذا٘ؼٛس اص ٌاشافاٗ زاٙاذ
الیٝای ) ٔٙتـش ؿذ ٜاػت .
دوتش ٔبسو ٛاػپب٘ؼشٚیه دس ایٗ ٔٛسد ٔی ٌٛیذٔ ” :ب ٔیخٛاػتیٓ ٘ـبٖ دٞیٓ وٌ ٝشافاٗ
پتب٘ؼیُ وبسثشد دس د٘یبی ٚالؼی سا داسد ٌ .شافٗ ث ٝخبعش داؿتٗ خٛاف ؿٍفت اٍ٘یضی ٕٞس ٖٛا٘ؼغبف پزیشی  ٚاػتطىبْ ٔىب٘یىی
ثبال ٔ ،یتٛا٘ذ ث ٝػٛٙاٖ یه غـبی كٛتی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد ” .
غـبٞبی ٌشافٙی و ٝتمشیجب داسای ضخبٔت  66الیٝای ٞؼتٙذ ثش سٚی یه فٛیُ ٘یىّی  ٚثب اػتفبد ٜاص سػٛثذٞی ؿیٕیبیی ثخبس ،ثشای
اعٕیٙبٖ اص ویفیت ػبصٌبس دس تٕبْ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب سؿذ یبفتٙذ .دس ع َٛسؿذ غـب ،فٛیُ ٘یىّی ثب اػیذ لّٓ ص٘ی ؿذ ٚ ٜغـبی ٌشافٙی دس
ٕٞبٖ ٔطُ ٔیىشٚفٗ ٞبی تدبسی ث ٝػٛٙاٖ ٔمبیؼ ٝلشاس ٌشفت  .ایٙىبس ثبػث افضایؾ  15دػی ثُ دس ضؼبػیت ٔیىشٚفٗ ٌشدیاذ .
ٔطممبٖ ٕٞسٙیٗ اص یه غـبی ٌشافٙی ثب ضخبٔت  366الی٘ ٝیض اػتفبد ٜوشد٘ذ و ٝایٗ ٔٛضٛع ٘یض پتب٘ؼیُ وبسثشد دس ثاخاـاٟابی
ٔبفٛق كٛت سا ث ٝخٛثی ٘ـبٖ ٔی دٞذ .
دوتش ٔبسؤ ٛؼتمذ اػت و ٝایٗ ٔیىشٚفٗ ٞب ػّٕىشد ثؼیبس خٛثی داؿتٙذ  ٚایٗ ػّٕىشد سضبیت ثخؾ ثٛد ٜاػت  .أ ٚیٌاٛیاذ ” :
یه غـبی ٌشافٙی ضخیٓ تش ث ٝكٛست ٘ظشی ٔیتٛا٘ذ وـیذٜتش ثبؿذ ٕٞ ٚیٗ أش ٘یض وبسثشد آٖ دس ٔبفٛق كٛت سا ػّٕی ٔی وٙاذ
أب ٔتبػفب٘ٛٙٞ ٝص تدشثیبت  ٚآصٔبیؾ ٞبیی دس ایٗ ٔٛسد ا٘دبْ ٘ـذ ٜاػت  .دس ایٗ ٔشضّ ٝاص وبس ٔٛا٘غ صیبدی ثشای تِٛیذ ٌشافٗ ٞبی
اسصاٖ لیٕت ٚخٛد داسد  .ثٙبثشایٗ ٔیىشٚفٗٞبی ٔب ثبیذ ثیـتش ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٌیش٘ذ  .كٙؼت ث ٝؿذت ثش سٚی تِٛایاذ  ٚثاٟاجاٛد
ٔطلٛالت ٌشافٙی دس ضبَ وبس اػت  ٚایٗ ثذاٖ ٔؼٙبػت ؤ ٝیىشٚفٗ ٞبی ٔب ٘یض ٔیتٛا٘ذ ثب لیٕت ٞ ٚضی ٝٙی وٕتشی تِٛیذ ؿٛد“.
ٔٙجغ www.nano-mag.ir :

کبسثشد گشافه دس جذاػبصی ایضيتًحَبی َیذسيطن
فیّتش ته الی ٝای اص ٌشا فٗ ،پتب٘ؼیُ خذاػبصی ٞیذسٚطٖ اص دیٍش ایضٚتٛپٟبیؾ سا ٘ـبٖ داد ٜاػت .ایٗ تىِٛٛٙطی ٔی تٛا٘ذ پبوؼبصی
ضبیؼبت ٞؼت ٝای سا ثٟی ٝٙوٙذ  ٚتِٛیذ آة ػٍٙیٗ سا آػبٖ ٕ٘بیذٔ .طممبٖ ،ث ٝسٞجشی ثش٘ذ ٜخبیضٛ٘ ٜثُ آلبی آ٘ذس ٜخیٓ دس دا٘ـٍبٜ
ٔٙسؼتش ،غـبٞبی ٌشافٙی سا ث ٝػٛٙاٖ یه اِه خٟت خذاػبصی ٔخّٛعی اص ٞؼتٞ ٝبی ٞیذسٚطٖ ٞ ٚؼتٞ ٝبی دٚتشی ْٛاػاتافابدٜ
وشد٘ذ .دٚتشی ْٛیه ایضٚتٛح ٞیذسٚطٖ اػت .ایضٚتٛپٟب ا٘ٛاع ٔختّف یه ػٙلشٞؼتٙذ ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝآٟ٘ب دلیاماب ٞإابٖ سفاتابس
ؿیٕیبیی سا ٘ـبٖ ٔی دٙٞذ أب خشْ ٞبی ٔختّفی داس٘ذ .دٚتشی ْٛو ٝػٙلش ٞیذسٚطٖ ثب یه ٘ٛتش ٖٚاضبفی اػت ،غبِجب خٟت ٔغبِؼاٝ
ٔىب٘یؼٓ ٚاوٙـٟبی ؿیٕیبیی  ٚدس ساوتٛسٞبی ٞؼت ٝای آة ػٍٙیٗ اػتفبدٔ ٜیؿٛد .اػتفبد ٜاص غـبٌشافٗ ثشای خذاػبصی دٚتشیْٛ
اص ٞیذسٚطٖ أىبٖ تِٛیذ ػشیغتش  ٚالتلبدیتش اة ػٍٙیٗ سا فشا ٓٞخٛاٞذ وشد .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ث 16 ٝثشاثش ا٘شطی وٕتش اص سٚؿاٟابی
و٘ٛٙی ٘یبص خٛاٞذ ثٛد .وبسخب٘دبت ٘یشٚی ٞؼتٝای اغّت ٞضاساٖ تٗ آة ػٍٙیٗ دس ع َٛػٕشؿبٖ اػتفبدٔ ٜیوٙٙذ .تیتب٘ایا ْٛیاه
ایضٚتٛح سادی ٛاوتیٞ ٛیذسٚطٖ اػت و ٝػٍٙیٗتش اص دٚتشیٔ ْٛیثبؿذ.
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