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ًاًَ حؼگشّای ػاختِ ؿذُ دس ابؼاد ًاًَ هتشی تَػظ هحمماى هشوض داسٍیی ، تحمیماتی ٍ دسهاًی ػشعاى ٍیل ووَسًول هوی      

. تَاًٌذ با لشاس ویشی دس هحفظِ ّای بخلَكی هایؼات ٍ هَلىَل ّای چشبی هَجَد دس ػلَل ّای صًذُ سا اًذاصُ گیشی وٌٌذ

 .ایي حؼگشّا پیاهذ بؼیاس هْوی سا بشای تَػؼِ سٍؽ ّای جذیذی دسهاًی بشای هؼالجِ بؼیاسی اص بیواسی ّا داسد

. چشبی ّایی هاًٌذ ولؼتشٍل وِ ٍاسد ػلَل هی ؿًَذ بِ عَس هؼوَل تَػظ ػاختاسّایی بِ ًام لیضٍصٍم ّا ؿىؼتِ هی ؿًَذ

اها ٌّگاهی وِ لیضٍصٍم ّا دس پاوؼاصی ٍ اص بیي بشدى ایي چشبی ّا ًاوام هوی  

هاًٌذ ایي چشبی ّا هی تَاًٌذ اًباؿتِ ؿًَذ ٍ باػث اػیب سػاًذى بِ بافت ّوا  

ایي اتفاق ػوَها دس بیواسی ّای هاًٌذ بیواسی ووبوذ چوشت، تلولوب          .  ؿًَذ

، بویووواسیوْوای        ( دس صهاًی وِ ؿشیاى ّا دچاس گشفتگی هی ؿوًَوذ  )  ؿشاییي 

 .ًَسٍطًیه هاًٌذ آلضایوشٍ یا ػشعاى اتفاق هی افتذ

اًوذاصُ  :  دوتش داًیل ّلش اػتادیاس بشًاهِ ّای فاسهاوَلَطی ٍ فیضیَلَطی ، بیَفیضیه ٍ ػیؼتن ّای صیؼت ؿٌاػی هی گوَیوذ  

ٍ ها فىش هی وٌین یه ابضاس .  گیشی لیپیذّای بالیواًذُ تَػظ لیضٍصٍم ّا آى ّن دس ػلَل ّای صًذُ واس بؼیاس دؿَاسی اػت

دس یه همالِ وِ دس . واسبشدی ایجاد وشدین وِ بِ هحمماى ووه هی وٌذ وِ بذاًٌذ چگًَِ ػلَل ّای چشبی سا پشداصؽ وٌٌذ

ػپتاهبش دس طٍسًال ًاًَ با ًام یه ًاًَ لَلِ وشبٌی اپتیىی گضاسؽ دٌّذُ جشیاى لیضٍصٍهْا بش سٍی لیپیذّا دوتش ّولوش ٍ        22

ّوىاساًؾ گضاسؽ وشدًذ وِ آى ّا یه ًاًَ حؼگش ػاختِ اًذ وِ هی تَاًذ بِ دسػتی هیضاى ایي چشبی لویوضٍصٍهوی سا دس          

 .ػلَل ّای صًذُ اًذاصُ گیشی وٌذ

ایي حؼگش اص یه جض وَچه فیبش وشبي تـىیل ؿذُ اػوت  

وِ ًاًَ لَلِ وشبٌی ًاهیذُ هی ؿَد ٍ لغش آى بِ ضوخواهوت    

ایي ًاًَ لَلِ وشبٌی دس   .  یه كذ ّضاسم تاس هَی اًؼاى اػت

پیچیذُ ؿذُ اػت ووِ آى سا        DNAیه دًبالِ خاف اص 

ًاًَ لَلِ ّای ووشبوٌوی      .  ًؼبت بِ لیپیذّا حؼاع هی وٌذ

ًَسی ًضدیه بِ هادٍى لشهض تَلیذ هی وٌٌذ وِ هی تَاًذ بِ 

دوتش پشاوشیت جویوٌوا    .  هحشن ّای خاكی پاػخ دّذ ٍ اص ّویي سٍ هی تَاًذ بؼٌَاى یه بیَ حؼگش هَسد اػتفادُ لشاس گیشد

بٌابشایي ٍلتی هَلىَل ّای چشبی دس تواع . ها ایي ًاًَ لَلِ سا حؼاع بِ چشبی ػاختِ این: هذیش پظٍّـی ایي واس هی گَیذ 

 . با ایي ًاًَ لَلِ ّا لشاس گیشًذ سًگ ًَس باصتابیذُ اص ایي ًاًَ لَلِ ّا تغییش هی وٌذ
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هحمماى ًاًَ لَلِ ّای وشبٌی سا بِ ػلَل ّای اًؼاى هٌتمل ًوَدًذ ٍ   

ػپغ ایي حؼگشّا بِ لیضٍصٍم ّای هَجَد دس آى ػلَل ّای هٌتمول  

ؿذًذ ٍ ٌّگاهی وِ یه چشبی دس لیضٍصم پیذا ؿذ هحمماى تَاًؼتٌذ با 

اػتفادُ اص یه دٍسبیي هخلَف هـاّذُ وٌٌذ وِ ًاًَ لوَولوِ ّوای       

دوتش ّولوش   .  وشبٌی فلَئَسػٌت تغییش سًگ دادًذ ٍ سًگـاى آبی تش ؿذ

وِ هختشع هـتشن دس هَسد اختشاع سٍؽ تَلیذ ٍ اػتفادُ اص ًاًَ لَلوِ  

ًاًَ لَلِ ّای وشبٌی دس سًگی وِ چـن ؿوا ًوی تَاًذ ببیٌذ هوی دسخـوذ اهوا        :   بشای تـخیق چشبی ّا هی باؿذ هی گَیذ

 . ٌّگاهی وِ بِ هَلىَلْای چشبی بشػٌذ سًگ آًْا تغییش هی وٌذ

آى ّا ػولوَل     .  هحمماى ّوچٌاى دس یافتٌذ وِ ایي حؼگشّا ٍلتی چشبی ػلَل ّا واّؾ هی یابذ ًیض هی تَاًذ تـخیق دّذ

ووِ یوه اخوتوالل          Cّایی سا اص بذى یه بیواس ًَع ًیواى اص ًَع 

طًتیىی ًادس اػت وِ دس اى لیپیذّا دس ػلَل ّای بذى تجوغ هوی  

وٌٌذ ، گشفتٌذ ٍ آى ّا دس دس هؼشم داسٍیی وِ بشای دسهواى ایوي     

تَهاع گواسػوی داًـوجوَی       .  بیواسی اػتفادُ هی ؿَد لشاس دادًذ

ها دسیافوتویون ووِ ایوي          :  اسؿذ دس آصهایـگاُ دوشت ّلش هی گَیذ

حؼگشّا هی تَاًٌذ ػلَل ّایی سا وِ ٌّگام هذاٍا ؿشٍع بِ اخوشا     

 .ولؼتشٍل هی وٌٌذ سا ببیٌٌذ

هحمماى هؼتمذًذ وِ ًواًوَ     .  ًىتِ هْن ایي اػت وِ اضافِ وشدى ایي حؼگشّا ّیچ ًَع تاثیش هٌفی بش سٍی ایي ػلَل ّا ًذاسد

حؼگشّا هی تَاًٌذ بشای پیذا وشدى داسٍّای جذیذ بشای دسهاى بیواسی ّای وِ تجوغ چشبی دس آًْا دخویول اػوت هوَسد           

دس صهیٌِ وـف داسٍ ٍ تَػؼِ دسهواى    .  بؼیاسی اص ایي بیواسی ّا دسهاى چٌذاًی ًذاسًذ:  دوتش ّلش هی گَیذ.  اػتفادُ لشاس گیشد

اگش ها بخَاّین وِ آیا ایوي    .  داسٍیی ، ساُ ّای فشاٍاًی بشای بشسػی تجوغ چشبی دس ػلَل ّای صًذُ ٍ دس جاًذاساى ٍجَد ًذاسد

داسٍ دس دسهاى ایي بیواسی هَثش اػت یا خیش اػتفادُ اصایي حؼگشّا ٍ اعالػات هفیذی وِ بِ ها هی دٌّذ هی تَاًوذ ووووه      

 .ؿایاًی بِ ها وٌذ
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 : ًام هحلَل

 

 ًبًَکبتبلیست گَگشدصدا ثش پبیِ گبهب آلَهیٌب ًبًَ سبختبس

 : ٍیظگی ّا 

تَاى اوؼیذّای گَگشد ٍ اوؼیذّوای   ّای اػیذی ًیض ّؼتٌذ، هی ّای ایجاد باساى ّای َّا وِ اص ػاهل تشیي آسیٌذُ اص هْن

ّای ًفتی ّوچَى ًفوتوا، افوضٍى بوش ایوجواد              ٍجَد بیؾ اص حذ هجاص گَگشد دس اًَاع ػَخت ٍ بشؽ.  ًیتشٍطى سا ًام بشد

دس حال حاضش حزف گوَگوشد اص       .  ؿَد ّای فلوضی هی ّوا ٍ اتلال ّای َّا باػث خَسدگی هخاصى، ساوتَسّوا، لَلِ آسیٌذُ

ؿَد، بذیي تشتیوب ووِ اتون         ّای گَگشدصدایی ٍ دس هجاٍست ّیذسٍطى اًجام هی ّای ًفتی با اػتفادُ اص واتالیؼت تشویب

ّای بش پایِ گاها آلَهیٌوا   واتالیؼت.  ؿَد گَگشد دس دها، فـاس ٍ ًؼبت هؼیٌی اص ّیذسٍطى، بِ ّیذسٍطى ػَلفیذ تبذیل هی

واسبشدّای هختلفی اص (  آلَهیٌا) اوؼیذ آلَهیٌیَم .  گشدد باؿذ وِ بشای گَگشدصدایی اػتفادُ هی ّایی هی اص جولِ واتالیؼت

. باؿوذ  ّای پاسیـگاّی ٍ ؿیویایی، وٌتشل آلَدگی ٍ پایِ واتالیؼت سا داسا هی ّا، واتالیؼت لبیل غـاّای ػشاهیىی، سًگ

ػلت ػغح ٍیظُ باس، تخولوخول بواس،        باؿذ بِ ًاًَهتش هی 5۵تا  2آلَهیٌای گاهای هضٍهتخلخل وِ داسای لغش تخلخل بیي 

ّوای     تشیي پایِ وواتوالویوؼوت دس ٍاووٌوؾ              ػٌَاى هتذاٍل ّا، بِ پایذاسی حشاستی هٌاػب ٍ تَصیغ هٌاػب اًذاصُ تخلخل

  .باؿذ گَگشدصدایی هَسد اػتفادُ هی

 : واسبشد

 واتالیؼت پاسیـگاّی ٍ ؿیویایی  ·

  وٌتشل آلَدگی  ·

 :خلَكیات 

 m2/g 275ػغح ٍیظُ   ·

 ًاًَهتش 2۵ی حفشات حذٍد  هیاًگیي اًذاصُ  ·

 تَصیغ هٌاػب سػَبات دس واتالیؼت ًْایی  ·

ػغح هخلَف باسی ًاًَ حفشات ایجاد . یابذ دس هَاد هضٍهتخلخل ًؼبت ػغح بِ حجن ًؼبت بِ هادُ باله افضایؾ هی

 .ؿَد ؿذُ دس واتالیؼت باػث افضایؾ ػغح هَثش ٍ فؼالیت واتالیؼتی هی
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اهشٍصُ فٌاٍسی ًاًَ بِ ػٌَاى یه چالؾ اكلی ػلوی ٍ كٌؼتی پیؾ سٍی   

ػلن ٍ فٌاٍسی ًاًَ تَاًایی بذػت گشفتي وٌتشل هوادُ دس      .  جْاًیاى اػت

ّای ایي بوؼوذ دس هوَاد،           بشداسی اص خَاف ٍ پذیذُ ابؼاد ًاًَهتشی ٍ بْشُ

ًیاص سٍصافوضٍى جواهوؼوِ بوِ اًوشطی                . ّای ًَیي اػت ابضاسّا ٍ ػیؼتن

ّای التلادی، صیؼت هحیغی ٍ هوَاًوغ      الىتشیىی اص یه ػَ ٍ هحذٍدیت

سیضاى كٌؼت بشق سا هوجوات بوِ سٍیوىوشد           اجتواػی اص ػَی دیگش بشًاهِ

گیشی اص آخشیي فٌاٍسی ٍ دػتاٍسدّای ػلوی ٍ فٌی اص جولِ فٌواٍسی   بْشُ

 .ًاًَ ًوَدُ اػت

 «گیشی ّای اًذاصُ هَاد، ادٍات، تىٌیه:  ًاًَفٌاٍسی ٍ ًاًَالىتشًٍیه» وتات 

دس ابتذا با بیاى وَتاّی اص ٍسٍد فٌاٍسی ًاًَ بِ لغوؼوات الوىوتوشیوىوی ٍ            

 . پشداصد سػاًا هی الىتشًٍیىی، بِ تَضیح لاًَى هَس ٍ تَػؼِ كٌؼت ًین

 ?ّابی ایاي کاتابة ثاِ شاشا صیاش اسات                       عٌبٍیي فصل

 پیـشفت تاسیخی: فلل اٍل

 ّای هىاًیه وَاًتَم جٌبِ: فلل دٍم

 ّا ًاًًَمق: فلل ػَم

 ّا ًاًَسیِ: فلل چْاسم

 ًاًَرسات: فلل پٌجن

 ّای جاهذ اًتخابی با ػاختاسّای ًاًَوشیؼتالی حالت: فلل ؿـن

 ًاًَػاختاس: فلل ّفتن

 ّای ًاًَ تَػؼِ ابضاسّای هتذاٍل تَػظ تىٌیه: فلل ّـتن

 ابضاس الىتشًٍیىی ابذاػی هبتٌی بش ػاختاسّای ًاًَ: فلل ًْن

ػیلیغ ًاًَوشیؼتوالوی، صئوَلویوت ٍ          .  ؿَد دس فلل ؿؾ ٍ ّفت ایي وتات، ًاًَػاختاسّا ٍ ػاختاسّای ًاًَوشیؼتالی بشسػی هی

تشیي هباحث ایوي فلول        ّای لیتَگشافی ٍ پشتَّای یًَی هتوشوض اص هْن ّای هیضباى صئَلیت، سٍؽ ّای هَجَد دس ؿبىِ سیضخَؿِ

اًذ دس فلول       ّای ًاًَیی تَػؼِ یافتِ ػٌَاى دٍ ابضاسی وِ تَػظ تىٌیه ٍ تشاًضیؼتَسّای دٍلغبی بِ MOSتشاًضیؼتَسّای . اػت

 .اًذ ّـتن هَسد بشسػی لشاس گشفتِ

ابضاسّای ًاًَالىتشیىی ابضاسّایی ّؼوتوٌوذ    .  ؿًَذ ّای ابضاسّای ًاًَالىتشًٍیىی ٍ الىتشًٍیىی همایؼِ هی دس فلل پایاًی وتات ٍیظگی

دیَد تًَلی سصًٍاًؼی، لیضس آبـاسی وَاًتَهی، تشاًضیؼتَس ته الىتوشٍى ٍ لوغوؼوات         .  وِ یه جض هْن آًْا دس ابؼاد ًاًَهتشی اػت

  .ًاًَتیَت وشبٌی ابضاسّایی ّؼتٌذ وِ دس ایي فلل بِ آًْا پشداختِ ؿذُ اػت
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ووٌوؾ      ٍیشٍع ٍ ًاًَرسات با اػوال بشّن.  ای وشدًذ ّای ابشؿبىِ هحمماى با اػتفادُ اص ٍیشٍع ٍ ًاًَرسات عال، الذام بِ تَلیذ ًاًَػین

دػتىاسی ٍ وٌتشل چیذهاى اجضای یه ػاختاس ّویـِ بشای هوحومومواى      .گیشی ًاًَرسات داسًذ الىتشٍاػتاتیىی ًمؾ هْوی دس ؿىل

یىوی  .  ًاًَرسات داسای پتاًؼیل باسیی بشای ایجاد ػاختاسّای جذیذ ّؼتٌذ.  جالب بَدُ اػت

ّا، ٍابؼتگی خَاف بِ ابؼاد دس ایوي ًواًوَرسات اػوت ووِ خوَاف                  اص دسیل جزابیت آى

 .ّای هشبَط بِ ایوي هوَضوَع ّؼوتوٌوذ             ابشهغٌاعیؼی ٍ جزت پالػوًَیه اص جولِ هثال

تؼییوي ؿوذُ      دس كَستی وِ بتَاى ًاًَرسات سا وٌاس ّن چیذ ٍ ػاختاسّای ػِ بؼذی اص پیؾ

آیذ اها وٌتشل چیذهاى ًاًوَرسات وواسی دؿوَاس         دػت هی ایجاد وشد، خَاف جذیذی ًیض بِ

 .اػت

ّوای     بشاػاع اظْاسات هاساٍسی وَػتیاًي، ًاًَرساتی وِ خَد باسداس ّؼتٌذ، ًظویوش لوفوغ      

ِ                    ّووا، هووی     پووشٍتوو وویووٌووی ٍ ٍیووشٍع       .ووواس سًٍووذ     تووَاًووٌووذ بووشای تووؼوویوویووي ػوواخووتوواس هووَلووىووَلووی ًوواًووَهووَاد بوو

اص ایي رسات صیؼتی وِ .  ّا ػاختاس دلیك اتوی داسًذ آى.  آلی بشای اػتفادُ دس ػلن هَاد ّؼتٌذ ّا، رسات هذل ایذُ ّا ٍ پشٍت یي ٍیشٍع

 .ػٌَاى ساٌّوا بشای چیذهاى ًاًَرسات دس هحلَل آبی اػتفادُ وشد تَاى بِ ای داسًذ، هی ػاختاس هـخق ٍ تؼییي ؿذُ

-ای فولوض     ّای ابشؿبىِ تَاًذ بشای ایجاد ػین دس ایي پشٍطُ هحمماى ًـاى دادًذ وِ چگًَِ ٍیشٍع هَصائیه تٌباوَ با ًاًَرسات عال هی

  ّووووا     آى. پووووشٍتوووو وووویووووٌووووی اػووووتووووفووووادُ ؿووووَد           

ها ابتذا سٍی هٌْذػی ابشؿبىِ ًاًَرسات هغوالوؼوِ    » :  گَیذ وَػتیاًي هی

تَاى اص ٍیشٍع وِ یه هیلوِ بواسداس      وشدین ٍ چٌیي فشم وشدین وِ هی

كَست یه ًاًَوشُ اػت، بشای ایجاد  اػت ٍ ّوچٌیي ًاًَرسات عال وِ بِ

دس لذم بؼذ ایي فشضیِ سا اثبات وشدین ٍ   .  ابشؿبىِ دٍبؼذی اػتفادُ وشد

هاًٌذ لابل اػتفادُ  ایي سٍؽ بشای تَلیذ ػاختاسّای صیپ ًـاى دادین وِ

 ».اػت

وٌؾ الىتشٍاػتواتویوىوی      ای ػاخت وِ ایي ابشػین هاحلل بشّن ّای ابشؿبىِ تَاى ػین ًتایج ایي پشٍطُ ًـاى داد وِ با ایي سٍؽ هی

گوزاسد، چوشخوؾ         اص آًجایی وِ ایي ًاًَػاختاس پالػوًَیه سٍی حشوت ًَس اثش هوی .  ّای باسداس اػت هیاى ٍیشٍع هتماسى ٍ ًاًَوشُ

 .هووواسپووویوووچوووی آى ًـوووصت گوووشفوووتوووِ اص خوووَاف ًوووَسی ًووواهوووتووومووواسى ایوووي هوووادُ اػوووت                                          

تَاًٌذ بشای تَلیذ هَادی با خَاف هختلف اػتفادُ ؿًَوذ  هوَادی ووِ         ای هی ّای ابشؿبىِ ایي گشٍُ تحمیماتی ًـاى دادًذ وِ ػین

تَاى اص  بشای وٌتشل تـىیل ایي ػاختاسّا هی.  داسای خَاف فیضیىی هختلف ّؼتٌذ

بشای هثال اگش ابشؿبىِ با ًاًَرسات هغوٌواعویوؼوی      .  ّای خاسجی اػتفادُ وشد هیذاى

تَاى بشای تَلیذ ػاختاسی جذیذ اص آى      ػاختِ ؿذُ باؿذ، اص هیذاى هغٌاعیؼی هی

 .اػتفادُ وشد

 www.nano.ir:  منبع 
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اًذ وِ باصدُ باسیی دس حوزف   ّایی ؿذُ هحمماى داًـگاُ ػلَم پضؿىی تْشاى هَفك بِ ػاخت آصهایـگاّی ًاًَجارت

ایوي  . ی اػتفادُ ؿذُ دس ػاخت ایي ًاًَجارت ون ّضیٌِ ٍ دس دػتشع اػت هَاد اٍلیِ. ّای آلَدُ داسد فلَسیذ اص آت

ی هوجوذد    ایي ًاًَجارت هغٌاعیؼی لابلیت اػتفادُ .ؿَد ًاًَجارت داسای خاكیت هغٌاعیؼی بَدُ ٍ بِ ساحتی اص هحلَل جذاػاصی هی

یىی اص .  حضَس همادیش باسی فلَسیذ دس هٌابغ آبی بِ خلَف آت آؿاهیذًی، خغشات بْذاؿتی صیادی سا بِ دًبال داسد.بؼیاس خَبی داسد 

ّای باسی ایي هادُ اص آت، جزت ػغحی اػت وِ ّوَاسُ هَسد تَجِ پظٍّـگشاى لوشاس     ّای هؤثش ٍ ون ّضیٌِ جْت حزف غلظت سٍؽ

دوتش سٍؿٌه سضایی والًتشی، با اؿاسُ بِ ایي هوَضوَع     .گشفتِ اػت

ی جارت اسصاى لیوت ٍ بی ضشس بشای  وِ ویتَػاى بِ ػٌَاى یه هادُ

ّا بشخوَسداس اػوت،      اًؼاى، اص پتاًؼل جزت ػالی بشای حزف آسیٌذُ

ی جوارت       دس ایي هغالؼِ اص ویتَػاى بِ ػٌوَاى هوادُ    » :  ػٌَاى وشد

اها اص آًجایی ووِ    .  ّای آبی اػتفادُ ؿذ جْت حزف فلَسیذ اص هحیظ

جذاػاصی ایي جارت اص هحلَل هـىل ٍ ّضیٌِ بش اػت، بِ هوٌوظوَس      

سفغ ایي هـىل، اص عشیك ًاًَرسات اوؼیذ آّي، خاكیت هغٌاعیوؼوی   

با ووه ایي سٍؽ، واهپَصیت هغوٌواعویوؼوی      .  بِ بافت آى الما گشدیذ

 ».ؿوَد    ػٌتض ؿذُ دس صهاى بؼیاس ووَتواّوی دس حضوَس یوه هویوذاى هوغوٌواعویوؼوی، اص فواص هوحولوَل جوذاػواصی هوی                                          

توَاًوذ    ًتایج ًـاى دادُ وِ واهپَصیت ػٌتض ؿذُ بِ دلیل جذاػاصی ػادُ ٍ ػشیغ، واسایی باس ٍ ػذم تَلیذ آلَدگی ثاًَیِ دس هحلَل، هی

باس اػتفادُ، لابلویوت    5ایي واهپَصیت حتی بؼذ اص .  ّای آلَدُ بِ فلَسیذ هَسد تَجِ لشاس گیشد بِ ػٌَاى یه جارت هؤثش بشای تلفیِ آت

سصم بِ روش اػت وِ ویتَػاى هوَسد اػوتوفوادُ دس           .  ؿَد واسبشد هجذد سا داسد ٍ بِ ساحتی ٍ تٌْا تَػظ یه هحلَل اػیذی احیاء هی

 .ّوووای پوووَػوووت هووویوووگوووَ اػوووتوووخوووشا  ؿوووذُ اػوووت                              ػووواخوووت ایوووي جوووارت اص صائوووذُ                  

ّای ًاؿی اص خشیذ هوَاد اٍلویوِ ٍ         ّای آؿاهیذًی، واّؾ ّضیٌِ ّای ػغحی ٍ یا آت تَاى گفت وِ واّؾ آلَدگی آت بِ عَس ولی هی

 .توشیوي دػوتواٍسدّوای ایوي عوش  ّؼوتوٌوذ                     ّای جزت ؿذُ اص فاص هایوغ، اص هوْون        ّا ٍ آسیٌذُ افضایؾ ػشػت جذاػاصی جارت

ی سضایی والًتشی، واهپَصیت ػٌتض ؿذُ، ػالٍُ بش اػتفادُ بِ ػٌَاى جارت، بِ دلیل حضَس ًاًَرسات هغٌاعیؼی دس ػواخوتواس       بِ گفتِ

ّوای     ی آت بشای تلفیِ (ًظیش فٌتَى ٍ فتَفٌتَى) تَاًذ بِ ػٌَاى یه واتالیؼت ّتشٍطى دس فشایٌذّای اوؼیذاػیَى پیـشفتِ  خَد، هی

ِ             آلووَدُ، فوواضووالت    .ی تووشووویووبووات آلووی پوویووچوویووذُ هووَسد اػووتووفووادُ لووشاس گوویووشد                    ّووای كووٌووؼووتووی ٍ یووا تووجووضیوو

 

 -هٌْذع اػظن وشاهتی -ػضَ ّیصت ػلوی داًـگاُ ػلَم پضؿىی ایشاى  -ّای دوتش سٍؿٌه سضایی والًتشی ایي تحمیمات حاكل تالؽ

ِ              .  ٍ ّوىاساًـاى اػت  -داًـجَی واسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی بْذاؿت هحیظ داًـگاُ تْشاى  RSC ی   ًتوایوج ایوي عوش  دس هوجلو

Advances ( 73289تا  73279، كفحات 2۵25، ػال 89، ؿواسُ 5جلذ )بِ چاپ سػیذُ اػت. 

 :هٌبغ 
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. واسبشدّای پضؿىی فٌاٍسی ًاًَ، ػاللوٌذی بؼیاسی سا ایجواد ووشدُ اػوت        

ّای پضؿىی یؼٌی پیـگیشی، تـخویوق ٍ      تَاًذ تواهی ؿاخِ فٌاٍسی ًاًَ هی

ّوا ٍ       اتون .  ّا ػوت    ّا ٍ هَلىَل دًیای ًاًَ، دًیای اتن.  دسهاى سا هتحَل وٌذ

ایي وِ ػٌگ ػوخوت ٍ     .  وٌٌذ ّا خَاف هَاد هختلف سا هـخق هی هَلىَل

ّوای تـوىویول        ّا ٍ هَلىَل جاهذ اػت ٍ آت سٍاى ٍ هایغ، هشبَط بِ ًَع اتن

ؿوا الواع ٍ .  ّا دس وٌاس یىذیگش اػت دٌّذُ ایي هَاد ٍ ًحَُ لشاس گشفتي آى

ایي سا ّن هیذاًیذ وِ ایي هَاد ّوش دٍ اص        .  یىی ػخت ٍ ؿفاف اػت ٍ دیگشی ًشم ٍ وذس.  ؿٌاػیذ سا هی)  دٍد ػیاُ( گشافیت 

ّای ووشبوي    تفاٍت ایي دٍ هادُ، دس ًحَُ لشاس گشفتي اتن.  اًذ وشبي خالق تـىیل ؿذُ

ّوا   ّای وشبي سا وٌتشل وٌیذ، یؼٌی آى اگش ؿوا بتَاًیذ سفتاس اتن.  دس وٌاس یىذیگش اػت

تَاًیذ توام دٍدُ ّای ػالن سا بِ الواع  خَاّیذ وٌاس ّن بچیٌیذ، هی سا آى عَس وِ هی

ایي وٌتشل ػاختاس، ّواى ّذفی اػت وِ فٌاٍسی ًاًَ بوِ دًوبوال آى         .  تبذیل وٌیذ

واسی هوَاد   دس یه ًگاُ ولی، فٌاٍسی ًاًَ، فٌاٍسی اػت وِ بِ بشسػی ٍ دػت.  گشدد هی

پشداصد تا بتَاًذ هَاد جذیذی با خوَاف   ًاًَهتش هی 2۵۵تا   2ٍ ػاختاسّای آى دس ابؼاد 

دّذ وِ هَاد دس همیاع ًاًَ خَاف بؼیاس  هـاّذات داًـوٌذاى ًـاى هی.  جذیذ بؼاصد

وِ اص ایوي  ( رسات عالی ولَییذی دس اًذاصُ ّای ًاًَهتش . دٌّذ هتفاٍتی اص خَد بشٍص هی

تا  3اص ( ، آبی ) ًاًَهتش  033تا   03بیي ( بِ سًگ بٌفؾ)  ًاهین ّا سا ًاًَ رسات هی پغ آى

ًاًَ رسات آلَهیٌیَم تبذیل بِ هادُ هٌوفوجوشّوای     .  آیٌذ صیش یه ًاًَهتش دسهی( ٍ ًمشُ ای )  ًاًَهتش 3تا  2( ، ًاسًجی )ًاًَهتش 03

بوشابوش     033ًاًَ لَلِ ّای وشبٌی دٍدّای ؿىل،    .  تَاًذ بؼٌَاى ػَخت ساوت هَؿه هَسد اػتفادُ لشاس گیشد ؿًَذ وِ هی هی

ها دس ایٌجا فمظ بِ بشخی اص واسبشدّای فٌاٍسی ًاًَ دس ؿاخِ ّای هختلف ػلن پوضؿوىوی اؿواسُ           . ؿًَذ تش اص فَسد هی ػخت

ّوای دس حوال        اص ػیؼتن . بشخی هؼتمذًذ فٌاٍسی ًاًَ توام آسصٍّای تخیلی بـش سا دس پضؿىی تحمك خَاّذ بخـیذ.  وٌین هی

ّای ؿیویایی چٌذ كذ ًَع هادُ هختلف سا دس      ایي دػتگاُ، هؼشف.  اػت”  آصهایـگاُ سٍی تشاؿِ“ ّای  پیـشفت فؼلی، دػتگاُ

تَاًذ دس عَل یه دلیمِ یه لغشُ خَى سا بشای هحذٍدُ ٍػیؼی اص تشویوبوات    یه ػغح چٌذ هیىشٍهتشی رخیشُ ًوَدُ ٍ هی

ّای هتفواٍتوی    ّای هختلف، آًتی بادی دى دس بشابش بیواسی.  هَسد آصهایؾ لشاس دّذ

اًذ ٍ گشٍّی ًاؿٌاختِ بوالوی    ّا ؿٌاختِ ؿذُ بشخی اص ایي آًتی بادی.  وٌذ تَلیذ هی

تَاًذ ووووه بؼویواسی بوِ دسهواى                ّای بذى، هی ؿٌاػایی آًتی با دی.  اًذ هاًذُ

دّذ وِ گشٍّی اص  صیش پشتَ فشابٌفؾ  ّا ًـاى هی بشسػی.  ّای هختلف ًوایذ بیواسی

توَاى     ّا  بذى لشاس گیشًوذ، هوی     اگش ایي ًاًَوشیؼتالْا سٍی آًتی بادی.  دسخـٌذ هی

. ّا سا دس جشیاى خَى یا ًوًَِ ادساس، حتی با غلظت بؼیاس پاییي، ؿٌاػایی ًووَد  آى

بشای ایٌىِ یه داسٍ اص   .  گشدد ّای بؼیاسی ًیض دس حَصُ ًاًَ داسٍّا اًجام هی فؼالیت

 . جْت دسهاًی هَثش بواًذ سصم اػت تا سػیذى بِ هحل اثش هحفاظت ؿَد
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بؼضی اص داسٍّا بؼیاس ػوی ّؼتٌذ ٍ باػث بشٍص ػَاسم جاًبوی بؼویواس بوذی         

ّوا وواّوؾ       ؿًَذ ٍ اگش دس عی اًتمال دسٍى بذى باص ؿًَذ، اثشات دسهاًی آى هی

صهاًی وِ یه داسٍ بِ هحل هٌاػب بشػذ، سصم اػت وِ با ػشػوت  .  خَاّذ یافت

اگش داسٍ خیلی ػشیوغ آصاد    .  هٌاػبی آصاد ؿَد تا اثش هفیذ دسهاًی آى ظاّش گشدد

ؿَد، اهىاى جزت واهل آى ٍجَد ًذاسد، هوىي اػت باػث تحشیه لَلِ گوَاسؽ  

ػالٍُ بش ایي، ػیؼتون داسٍسػواًوی،      .  ؿَد ٍ یا ػَاسم جاًبی دیگشی بشٍص وٌٌذ

ّوچٌیي بایوذ  .  بایؼتی ػشػت جزت، تَصیغ، ٍاوٌؾ ٍ تشؿح داسٍ سا وٌتشل وٌذ

فٌاٍسی ًاًوَ دس صهویوٌوِ ّوای            .  اجاصُ دّذ وِ داسٍ بِ بافت بیواس هتلل ؿَد

ّای داسٍسػاًی هَادی ّؼتٌذ وِ با پوَؿواًوذى       تشیي ػیؼتن یىی اص هْن.  ّای جذیذی سا اسائِ وٌذ تَاًذ ساُ حل داسٍسػاًی هی

ٌّگاهی وِ هَاد پَؿـی بِ جای رسات هیىشًٍی، اص ًاًَ رساتی دس اًذاصُ .  وٌٌذ ّا سا دس حیي ػبَس اص بذى هحافظت هی داسٍّا، آى

ًاًَهتش تـىیل ؿًَذ، دس حجن ثابت داسای ػوغوح تووواع          0 -033ّای 

تش اػت، حاللیت بْتش ٍ خوَاف       ّا وَچه بیـتشی ّؼتٌذ، اًذاصُ هٌافز آى

ّای هشبَط بِ تَصیغ ٍ    ایي اهش ػبب بْبَد ٍیظگی.  ػاختواًی هتفاٍتی داسًذ

وپؼَلِ وشدى داسٍ بِ ٍػیلِ ًاًوَ رسات جوْوت        .  گشدد باص ؿذى پَؿؾ هی

ّای ػلبی، اًتمال هؼتمین هَاد داسٍیی بوِ هوغوض اص         دسهاى بؼضی بیواسی

عشیك ػذ خًَی هغضی ٍ بِ چـن اص عشیك غـاء خًَی ؿبىیِ ًویوض هوَسد      

ّایی چَى پاسوٌویوؼوَى،     واسبشدّای آى دس بیواسی.  اسصیابی لشاس گشفتِ اػت

ًوَع دیوگوشی اص        .  ّای چـوی اػت ٍ ًاساحتی ALSآلضاهیش، ّاًتیٌگتَى، 

ّوای داسٍسػواًوی         ػیؼتون 

هبتٌی بش فٌاٍسی ًاًَ، ًاًَ هَاد فؼال تَخالی ّؼتٌذ وِ داسٍّا سا بِ هحل ّوای    

تَاًٌذ بِ یه داسٍ، یه هَلوىوَل    ایي ًاًَ ػاختاسّا هی.  دٌّذ هـخلی اًتمال هی

ّای خاكی سا جوزت     بشداسی هتلل ؿذُ ٍ ػپغ ػلَل ّذف یا یه هادُ ػىغ

اًذ، ّش صهاى وِ سصم باؿوذ   تَاًٌذ آى چِ سا حول وشدُ دس حالت جزت، هی.  وٌٌذ

(ّا ؿًَذ    تَاًٌذ ٍاسد ػلَل بِ خاعش ابؼاد ًاًَهتشی، ایي تشویبات هی.  آصاد ػاصًذ

ّوا بولوؼویوذُ           ًاًَهتش بِ ٍػیلِ ػلوَل  2۵۵تش اص  دس حالت هؼوَل رسات وَچه

تَاى بِ فشلشیٌْا ٍ ًاًَلَلِ ّای وشبٌوی   اص جولِ ایي ًاًَ ػاختاسّا هی.    )ؿًَذ هی

ّای تَلیذوٌٌوذُ   ّای حاٍی ػلَل آصهایـات هَفمی بش سٍی ًاًَ وپؼَل.  اؿاسُ ًوَد

ّا بِ عَس دائن دس جشیاى خَى بیواس دیابوتوی    ایي وپؼَل.  اًؼَلیي اًجام ؿذُ اػت

وٌٌذ با فٌاٍسی ًاًَ حتوی اهویوذ       چشخٌذ ٍ اًؼَلیي هَسد ًیاص بیواس سا فشاّن هی هی

بشخی هحمماى ًاًَ رسات اوؼیذ آّي سا بوش    .  دسهاى ػشعاى ًیض بِ ٍجَد آهذُ اػت

تَاًٌذ بوِ   ایي رسات بِ ػبب اًذاصُ وَچىـاى هی.  اًذ سٍی بذى اًؼاى آصهایؾ وشدُ

اص آًجا وِ ایي رسات اهىاى هغٌاعیؼوی ؿوذى     .  عَس هؼتمین بِ تَهَس تضسیك ؿًَذ

 .ووٌوٌوذ    داسًذ، اگش با یه هیذاى هغٌاعیؼی لَی هَاجِ ؿًَذ، ؿشٍع بِ ًَػاى هی

 .تَاى ػلَل ػشعاًی سا اص بیي ببشد حشاست حاكل اص ًَػاى ایي رسات هی
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ػاصی بیي فٌاٍساى بوشگوضیوذُ     دس سٍص پایاًی دّویي ًوایـگاُ فٌاٍسی ًاًَ با اهضای ػِ لشاسداد تجاسی

 .ؿشوت كٌؼتی ّوشاُ بَد 3بشًاهِ ًاًَهچ ٍ 

ًوًَِ اٍلیِ سػیذُ دس حَصُ فٌواٍسی ًواًوَ        ّای بِ ًاًَهچ یه بشًاهِ دائوی با سٍیىشد حوایت اص عش 

ّوای     ػٌَاى عشف ػشضِ ٍ ؿشووت  ّای ًَپا، پظٍّـگشاى ٍ جاهؼِ داًـگاّی بِ فٌاٍساى، ؿشوت.  اػت

 .بواؿوٌوذ      ػٌَاى عوشف تومواضوا اص جوولوِ هوخواعوبواى ایوي بوشًواهوِ هوی                                گزاساى خغشپزیش ٍ هؼتمل بِ كٌؼتی ٍ ػشهایِ

ویلَ ًاًَواهپاًذ واٌّذُ ؿیشًىیج هحلَست تضسیك پالػتیه بیي فٌاٍس ًاًَهچ ػیذ یاػش دسیاباسی، داًـوجوَی      4۵۵لشاسداد خشیذ 

دوتشی هٌْذػی هىاًیه، داًـگاُ تشبیت هذسع ٍ ؿشوت هْشػاص گؼتش پاسع اػت وِ هٌجش بِ حزف اػَجا  ٍ واّؾ ؿیشًىیوج  

 .ؿووَد   هووتووش هووی       هوویوولووی    2دس تووَلوویووذ هووحوولووَست تووضسیووك پووالووػووتوویووه بووا ضووخوواهووت بوواسی                               

ایي فٌاٍسی ػبض ٍ فشهَسػیَى آى باػث ایجاد یه فشآیٌذ هغلَت دس تَلیذ هحلَست پلیوشی با ویفیت باستش ٍ ّوچٌیي وواّوؾ     

وویولوَ       4۵۵ایي لشاسداد دس دٍ فاص اًجام خَاّذ ؿذ وِ فاص اٍل خوشیوذ     .  لابل تَجِ ّضیٌِ تَلیذ دس هحلَست پلیوشی خَاّذ ؿذ

تي  5ًاًَواهپاًذ واٌّذُ ؿیشًىیج هحلَست تضسیك پالػتیه ٍ دس كَست اثبات واسایی دس همیاع كٌؼتی دس فاص دٍم خشیذ ّفتگی 

 .بشای اػتفادُ دس ػپش خَدسٍ اجشا خَاّذ ؿذ

سٍی هٌؼَجات، بش دٍهیي تفاّن ًاهِ بشای وؼب اعویٌاى اص لابلیت اػتفادُ اص ًاًَواهپَصیت ضذ هیىشٍت بش پایِ ًاًَرسات ویتَػاى 

اهضا (  جَسات هْیاس) بیي فٌاٍس ًاًَهچ ػلیشضا كابش، واسؿٌاػی اسؿذ ًاًَبیَتىٌَلَطی ٍ ؿشوت تَلیذی كادساتی پَؿام هْیاس صًجاى 

ؿذ وِ ػتاد ٍیظُ تَػؼِ فٌاٍسی ًاًَ اص فاص اعویٌاى ػاصی ٍ تَلیذ ًوًَِ حوایت هالی خَاّذ وشد ٍ فاص بؼذی اهضای لشاسداد بوشای    

 .دػوتوِ اص هوٌوؼوَجوات دس اًوحولواس جوَسات هوْویواس خوَاّوذ بوَد                                   4اػتفادُ كٌؼتی  اص ایي هحلوَل دس توَلویوذ           

ؿَد وِ وـَس ها ایشاى پتاًؼیل باسیی سا بشای توَلویوذ     تي ویتَػاى بِ باصاس جْاًی هلشف ػشضِ هی 2۵۵سصم بِ روش اػت، ػاسًِ 

 .ایي هحلَل اسصؿوٌذ داسد

لشاسداد دیگشی ًیض بشای تَلیذ ػایك كَت آبگشیض بیي فٌاٍس ًاًَهچ، صّشا هضسٍػی، دوتشی هٌْذػی ًؼاجی داًـگاُ كٌؼتی اكفْاى  

هٌؼمذ ؿذ وِ عی ایي لشاسداد ؿشوت سص هَوت فضای تَلیذ، ًیشٍی اًؼاًی، هوَاد اٍلویوِ ٍ        (  سص هَوت) ٍ ؿشوت ًگیي سص ػپاّاى 

 .بوووواصاسیووووابووووی ٍ فووووشٍؽ ایووووي هووووحوووولووووَل سا بووووش ػووووْووووذُ خووووَاّووووذ داؿووووت                                          

ّوای    ّای پش ػش ٍ كذا، ػاختواى، حول ٍ ًمل، اػتَدیَ، ػیٌوا ٍ ػوالوي       واسبشد اكلی ایي هحلَل پَؿاًذى فضای داخلی هىاى

دس حال حاضش، پـن ػٌگ ٍ پـن ؿیـِ ٍ ّوچوٌویوي    .  ّوایؾ، هاؿیي آست كٌؼتی ٍ تجْیضات پش ػش ٍ كذای آصهایـگاّی اػت

ّای پلیوشی هْوتشیي سلبای ایي هحلَل ّؼتٌذ ٍلی بِ دلیل ًاصن بَدى ٍ ػبه بَدى ایي هحلَل واسبشد ٍ ویفیت بؼویواس      فَم

 .ّای وًٌَی داسد بیـتشی ًؼبت بِ ساُ حل
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