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ٌٔبِٔٝ دس خلٛف ػبختبسٞب ٚ اِیبف صیؼتی ٔٛخٛد دس ًجیٔت؛ دسیچهٝ  

اص خّٕٝ .  ای ثشای تِٛیذ ٔٛاد ثب خٛاف ٚ ٚیظٌی ٞبی خذیذ ٌـٛدٜ اػت

ایٗ اِیبف ٔی تٛاٖ ثٝ فیجشٞبی صیؼتی ٔٛخٛد دس ٔبٞیچٝ ٞب اؿبسٜ وهشد  

وٝ ا٘شطی ؿیٕیبیی سا ثب ثبصدٞی ثؼیبس ثبال ثٝ ا٘شطی ٔىب٘یىی تجذیُ ٔهی  

تبسٞبی ٓٙىجٛت ثب خٛاف ٔىب٘یىی ٔٙحلش ثٝ فشد ، سؿتهٝ ٞهبی     .  وٙٙذ

اتلبَ دٞٙذٜ كذفٟب ٚ ٔبػّٟب ثٝ وف دسیب، والف ٞبی دفبٓی ٔبسٔهبٞهی   

  .اص دیٍش ٔٛاسد اِٟبْ ثخؾ صیؼتی ٔٛخٛد دس ًجیٔت ٔی ثبؿٙذ.... ٞب ٚ 

ٓٙبكش اكّی اِیبف حیٛا٘ی اػبػبً پشٚتئیٗ ٞبی ِیفی ػبختبسی ٞؼتهٙهذ   

وٝ دس ٔٛ، تب٘ذٖٚ ٞب، وبستیالط، پٛػت، ؿبٞشي ٞب، ٚ ٔبٞیچٝ ٞب یهب دس      

ویٛتیىُ ٚ پٛػت ٞبی ٟٔشٜ داساٖ ٔب٘ٙذ حـشات ٚ ٓٙىجٛتهیهبٖ ٚخهٛد      

اػیذی خبف ٞؼتٙذ وٝ لبثّیت تجذیُ   -پشٚتئیٗ ٞبی ٔدضایی وٝ ایٗ اِیبف سا ایدبد ٔی وٙٙذ داسای یه تىشاس آٔیٙٛ.  داس٘ذ

  .ٔب٘ٙذ اِیبف ٔبوشٚػىٛپی سا داس٘ذ( ِٔٛىِٛی ثضسي)ثٝ یه ؿجىٝ ػٛپشِٔٛىِٛی 

ٚلتی ثٝ اِیبف دس ًجیهٔهت   .  یىی اص ٔٛاسد اٍِٛثشداسی اص حیبت ثشای ًشاحی ٔٛاد ٚ اػتفبدٜ اص آٖ ٞب سؿتٝ ٞب ٚ اِیبف ٞؼتٙذ

ٔی ٍ٘شیٓ، ٔـبٞذٜ ٔی وٙیٓ وٝ دأٙٝ ی وبسثشدی ٚػیٔی داس٘ذ ٚ ٓالٜٚ ثش پٛؿؾ، ثب ّٕٓىشدٞبی ٚیهظٜ، ثهشای وهٙهتهشَ          

 .سًٛثت، اػتحىبْ ثخـی، ا٘تمبَ ٘ٛس ٚ یب دفبّ اػتفبدٜ ٔی ؿٛ٘ذ

 

ثٝ ٓٙىجٛت ٞب ٌشافٗ ثذٞیذ ٚ تبسٞبی اثشیـٕی ٔهحهىهٓ تهشی         

اثشیـٓ ًجیٔی ٓٙىهجهٛت داسای ٚیهظٌهی ٞهبی            .  دسیبفت وٙیذ

ٔحممبٖ ٔتٛخٝ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ثب تهذهزیهٝ      .  ٔىب٘یىی ٓبِی ٔی ثبؿذ

ٓٙىجٛت تٛػي ٌشافٗ ٔی تٛا٘ٙذ سؿتٝ ٞبی تِٛیذ ؿذٜ تهٛػهي     

ٓٙىجٛت سا تمٛیت وشد دس حمیمت یه سٚؽ خذیذ اػتهفهبدٜ اص     

اِیبف ًهجهیهٔهی     .  وبٔپٛصیت ٞبی ثیٛ٘یه ثب ّٕٓىشد ثبال ٔی ثبؿذ

تِٛیذ ؿذٜ تٛػي ٓٙىجٛت ثب تشویت ٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٞبی وشثٙی ٚ ٌشافٗ 

ٚیظٌی ٞبی ٔىب٘یىی ایٗ اِیبف سا تب ػٝ ثشاثهش  (   ٚسلٝ ای ٌشافٗ)  

اص ِ٘ش لذست ٚ دٜ ثشاثش اص ِ٘ش اػتحىبْ ٚ ػختی دس ٔمبثُ اِیهبف  

ٔٙتـش ؿذ ٚ ٘تیدٝ ٕٞىبسی ثیهٗ دا٘ـهٍهبٜ       2D Materials٘تیدٝ ایٗ تحمیمبت دس ٔدّٝ . اكالح ٘ـذٜ افضایؾ ٔی دٞذ

تٛس٘تٛ ٚ ایتبِیب ٚ ٔشوض ٌشافٗ دا٘ـٍبٜ وٕجشیح اٍّ٘ؼتبٖ 

 .دس وبس ثؼتٝ ثٙذی وبٔپٛصیت پّیٕشی ٌشافٗ ثٛد

ٔٛاد اكالح ؿذٜ ٔلٙٛٓی ثٝ ػشٓت دس حبَ ٌؼهتهشؽ   

ٔٛاد ًجیٔی ٔی تٛا٘ٙذ ٚیظٌی ٞبیی سا داؿهتهٝ   .  ٞؼتٙذ

ثبؿٙذ وٝ ثب ٔٛاد تِٛیذ ؿذٜ دس آصٔبیـٍبٜ ٞب ٔهٕهىهٗ      

اػت ٘تٛاٖ ثٝ آٖ ٞب دػت یبفت ٚ اِٟهبْ ٌهشفهتهٗ اص         

 . ًجیٔت یه اثضاس ٔٛثش دس تحمیمبت ٔی ثبؿذ

 

 

3 
 ٍیژُ ًبهۀ ًبًَفٌبٍسی

 96آرس 

 

ت
ی ثش تبس عٌکجَ

تبثیش ًبًَ فٌبٍس
 

 تارهای عنکبوتی گرافنی 



 https://www.nanowerk.com/category-nanoresearch.php:      ٔٙجْ   

 حٛسیٝ پش٘بن: ٔتشخٓ     

ثشای افضایؾ اِیبف تِٛیذ ؿذٜ تٛػي ٓٙىجٛت ، ٔحممبٖ ٔحِّٛی اص ٘هب٘هٛ   

ِِٛٝ ٞبی وشثٙی ٚ ٌشافٗ سا آٔبدٜ وشد٘ذ ٚ دسٖٚ ٔحفِٝ ای وٝ ٓٙىجهٛت  

پغ اص ایٗ وٝ ثٝ ٓٙىجهٛت اخهبصٜ     .  دس آٖ ٍٟ٘ذاسی ٔیـذ اػپشی ٕ٘ٛد٘ذ

دادٜ ؿذ تب ایٗ ٔحَّٛ اػپشی ؿذٜ سا اص ٔحیي اًشافؾ دسٖٚ ٔحهفهِهٝ    

ثخٛسد، اِیبف تِٛیذ ؿذٜ تٛػي ٓٙىجٛت پغ اص آٖ ثشای تؼت ٔحهتهٛای   

٘ب٘ٛ ِِٛٝ ٚ ٌشافٙی ٚ ٕٞچٙیٗ ثشسػی ٚیظٌی ٞبی ٔىب٘یىی آٖ خْٕ اٚسی 

 .ٌشدیذ

ایٗ اِیبف دس ٔمبیؼٝ ثب اِیبف ًجیٔی خْٕ آٚسی ؿذٜ اص ٓٙىجهٛت داسای    

لٛی تشیٗ اِیبف .  ٚیظٌی ٞبی ٔىب٘یىی افضایؾ یبفتٝ ٔی ثبؿذ وٝ ثب افضایؾ لبثُ تٛخٟی دس لذست ، ػختی ٚ وـؾ ٕٞشاٜ ثٛد

ٌیٍب پبػىبَ ثٛد وٝ ٔیهضاٖ آٖ ػهٝ        5.4اكالح ؿذٜ ای وٝ ٔٛسد ٌٔبِٔٝ لشاس ٌشفت اص ِ٘ش ػختی ٚ اػتحىبْ داسای هشیت 

 . ثشاثش ثیـتش اص حذ تحُٕ اِیبف ًجیٔی ٚ اكالح ٘ـذٜ ثٛد ٚ ٕٞچٙیٗ ٔذَٚ ػختی اٖ ٘یض تب دٜ ثشاثش افضایؾ یبفتٝ ثٛد

ایٗ ٌٔبِٔبت پتب٘ؼیُ ٞبی خذیذی ثشای خّك خٛاف ٔٛاد ثیِٛٛطیىی ثب افضایؾ خٛاف آٖ ٞب ثشای اػتفبدٜ دس ثش٘هبٔهٝ ٞهبی      

ثٝ ًٛس ٔثبَ ایٗ اِیبف ٔلٙٛٓی اكالح ؿذٜ ٔی تٛا٘ٙذ دس پبسچٝ ٞبیی ثب وبسایی ثبال یب لبثُ تدضیٝ صیؼتهی  .  خذیذ ثبص ٔی وٙذ

 .ٔب٘ٙذ چتش ٞبی ٘دبت ٚ یب پب٘ؼٕبٖ ٞبی پضؿىی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیش٘ذ

ا٘ؼبٖ ٞب ٞضاساٖ ػبَ اص اثشیـٓ اثشیـٕی اػتفبدٜ ٔی وشد٘ذ أب دس ػبَ ٞبی اخیش تحمیمبت فشاٚا٘ی ثش سٚی اثشیـٓ تِٛیذ ؿذٜ 

٘یىهٛال پهٍهٛ اص        .  تٛػي ٓٙىجٛت كٛست ٌشفت صیشا ایٗ اِیبف داسای خٛاف ٔىب٘یىی لبثُ تٛخٝ ٚ أیذٚاس وٙٙذٜ ای ٔی ثبؿذ

ایٗ یىی اص ثٟتشیٗ اِیبف پّیٕشی اػت وٝ اص ِحبٍ اػتحىبْ وــی ، وـؾ ٟ٘بیی ٚ ثهخهلهٛف        :  دا٘ـٍبٜ تٛس٘تٛ ٔی ٌٛیذ 

 .ػختی حتی دس ٔمبیؼٝ ثب اِیبف ٔلٙٛٓی ٔب٘ٙذ وٛالس ٔی ثبؿذ

ٔب اص لجُ ٔی دا٘یٓ وٝ ٔٛاد ثیٛ ٔٔذ٘ی دس ٔبتشیغ پشٚتئیٗ ٚ ثهبفهت ٞهبی ػهخهت          

حـشات ٚخٛد داسد وٝ ثٝ ًٛس ٔثبَ ثٝ آٟ٘ب لذست ٚ ػختی ثبالیی دس فه ٞب ، آسٚاسٜ   

ثٙبثشایٗ ٌٔبِٔٝ ٔب ثٝ ثشسػی ایٙىٝ آیب خٛاف اِهیهبف   .  ٞب ٚ دا٘ذاٖ ٞبیـبٖ سا ٔی دٞذ

تِٛیذ ؿذٜ تٛػي ٓٙىجٛت سا ٔی تٛاٖ ثب تشویت ٚ اػتفبدٜ اص ٘ب٘ٛ ٔٛاد ٔهخهتهّهف دس       

 .ػبختبس ٞبی پشٚتئیٙی ثیِٛٛطیىی اٖ ، ثٟجٛد ثخـیذ

ایٗ یىی اص ٔحىٓ تشیٗ اِیبفی اػت وٝ تب ثٝ أشٚص ٌضاسؽ ؿهذٜ    :  پبٌٙٛ ٘مُ ٔی وٙذ 

اػت ٚ اص ِ٘ش اػتحىبْ ٚ ػختی لبثُ ٔمبیؼٝ ثب ػخت تشیٗ فیجشٞبی وشثٙهی ٚ یهب       

أب ایٗ ٘تبیح ٞٙٛص ٔشثٛى ثٝ سصٚٞبی اِٚیٝ ٞؼتٙهذ أهب     .  حتی ٔیٙبی د٘ذاٖ ٔی ثبؿذ

٘تبیح ثذػت آٔذٜ ٘ـبٖ دٞٙذٜ ایٗ ٌّٔت اػت وٝ ٔب ثبیذ ایٗ ساٜ سا ثهشای ثهٟهشٜ            

ثشداسی اص فشآیٙذ اػتخشاج اِیبف ًجیٔی ٓٙىجٛت ثشای تِٛیذ اثشیـٕی ثب خٛاكی ٚیظٜ 

ثٙبثشایٗ تٛػٔٝ ثیـتش آٖ یىی اص صٔیٙٝ ٞبی أیذثخؾ ثشای .  ٚ تمٛیت ؿذٜ ًی وٙیٓ

 .تِٛیذ اِیبفی ثب اػتحىبْ ثؼیبس ثبال ٔی ثبؿذ

تهٔهبٔهُ ثهیهٗ        :  آ٘ذسٜ فشاسی ٔذیش ٔشوض ٌشافٗ دا٘ـٍبٜ وٕجشیح اٍ٘ؼتبٖ ، ٔٔبٖٚ ّٕٓی ٚ فٗ آٚسی دفتش ٌشافٗ ثیبٖ وشد وٝ 

ٚ ایٗ یه ٘هٕهٛ٘هٝ اص      .  ٌشافٗ ٚ ػبیش ٔٛاد ٔشثًٛٝ ٚ ٔٛاد صیؼتی ٘مؾ وّیذی دس تٛػٔٝ ٚ ٌؼتشؽ ثش٘بٔٝ ٞبی وبسثشدی اػت

ایٗ وبس ٔی تٛا٘ذ ثٝ ٔب وٕه وٙذ وٝ وبٔپهٛصیهت   .  پتب٘ؼیُ ٞبی فشاٚا٘ی اػت وٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ٘یبص ثٝ تحمیمبت وبسثشدی داسد

 .ٞبی خذیذی ثب ٚیظٌی ٞبی ثٟجٛد یبفتٝ سا ثب اِٟبْ ٌشفتٗ اص ًجیٔت ًشاحی وٙیٓ
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 : ٘بْ ٔحلَٛ

 

 کیت سِ تستی تطخیع سشیع هَسفیي، آهفتبهیي ٍ هتبهفتبهیي

 : ٚیظٌی ٞب 

آ٘بِیت ٞذف ثذٖٚ ٘یبص ثهٝ  (  ٓذْ حوٛس(ای ثشای ؿٙبػبیی حوٛس  آصٔبیؾ ایٕٛ٘ٛوشٚٔبتٌٛشافی خشیبٖ خب٘جی، سٚؽ ػبدٜ

اص چٟبس ثخؾ پذ ٕ٘ٛ٘ٝ، پذ ٔضدٚج، غـبء ٘یتشٚ ػِّٛض ٚ پذ خبرة  LFT یه آصٖٔٛ.  ثبؿٙذ ثش ٔی تدٟیضات خبف ٚ ٞضیٙٝ

ثؼتٝ ثٝ ّ٘ٛ آ٘بِیت ٞهذف ٚخهٛد      LFT ا٘ٛاّ ٔختّفی اص.  ا٘ذ ؿذٜ اػت وٝ سٚی یه كفحٝ پالػتیىی لشاسٌشفتٝ تـىیُ

ٌیشد ػٙدؾ ػب٘ذٚیچی ٚ ػهٙهدهؾ       دٚ ٘ٛٓی وٝ غبِجبً ٔٛسداػتفبدٜ لشاس ٔی.  داسد

ای اغّت صٔب٘ی وٝ آ٘بِیت آصٔبیؾ ٚصٖ ِٔٛىِٛی  ػٙدؾ ٔمبیؼٝ.  ثبؿذ ای ٔی ٔمبیؼٝ

دس .  ؿهٛد    فشدی ٚخٛد ٘ذاسد اػتفبدٜ ٔی وٙٙذٜ ٔٙحلشثٝ طٖ تٔییٗ وٕی داسد یب آ٘تی

پشٚتئیٗ سٚی خي آصٖٔٛ غـبء ٘یهتهشٚ ػهّهِٛهض        -ای یه ٔضدٚج آ٘بِیت ّ٘ٛ ٔمبیؼٝ

ثبدی ٔٛ٘ٛوّٛ٘هبَ ههذ آ٘هبِهیهت           ایٗ ٔضدٚج، وٕپّىغ آ٘تی.  ؿٛد پٛؿؾ دادٜ ٔی

ا٘ذاصد  سا ثٝ داْ ٔی(  ثبدی ًٛس ٔثبَ وّٛئیذ ًال ٓبُٔ داس ؿذٜ ثب آ٘تی ثٝ) ثشچؼت داس 

ثبدی ٔـخق دیٍهش سٚ خهي        یه آ٘تی.  ؿٛد ٚ ثبٓث سً٘ داس ؿذٖ خي آصٖٔٛ ٔی

ثبدی اههبفهی      ؿٛد وٝ ثبٓث ثٝ داْ ا٘ذاختٗ وٕپّىغ آ٘تی وٙتشَ پٛؿؾ دادٜ ٔی

. دٞٙذٜ دسػتی آصٔهبیهؾ اػهت      ؿٛد وٝ ٘ـبٖ طٖ ٞذف فمي خي وٙتشَ سٚؿٗ ٔی ؿٛد؛ ثٙبثشایٗ ّٓیشغٓ حوٛس آ٘تی ٔی

 .ًٛس ٔٔىٛع دس یه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙفی ثبیذ دٚ خي تـىیُ ؿٛد ثٝ

یهب   point of care ٞبی خبٍ٘ی، تؼت ٞبی پضؿىی یب ثشای تؼت ٞبی تـخیق ػشیْ ثشای تـخیق ًٛس ٔشػْٛ ویت ثٝ

ٗ      ) ٔثبَ، ؿٙبػبیی ٔٛاد ٔخذس  ٓٙٛاٖ ثٝ .سٚ٘ذ ٔٛاسد آصٔبیـٍبٞی ثٝ وبس ٔی یهىهی اص     (  ٔٛسفیٗ، آٔفتبٔیٗ ٚ ٔتهبٔهفهتهبٔهیه

 .ٞبػت تشیٗ وبسثشدٞبی آٖ ٟٔٓ

ثبؿذ وٝ حبٚی ٘ب٘ٛرسات وشٚی ًهال ثهب ا٘هذاصٜ         ٔٛسفیٗ، آٔفتبٔیٗ ٚ ٔتبٔفتبٔیٗ ٔی LFT ایٗ ٔحلَٛ ویت ػٝ تؼتی

 .ثبؿذ تش ٔی ٘بْ٘ٛ 20ٔتٛػي 

ٞبی ٔتفبٚت ٓبُٔ داس ؿٛد وٝ ایٗ ٔٙدهش   ثبدی تٛا٘ذ تٛػي آ٘تی ثٝ دِیُ ٔؼبحت ػٌحی صیبد ٘ب٘ٛرسات ًال، صیش الیٝ ٔی

ٞبی ٘یتشٚ  ساحتی دس ٔیبٖ تخّخُ تٛا٘ٙذ ثٝ ٞبی وٛچىـبٖ ٔی ٘ب٘ٛرسات ثٝ دِیُ ا٘ذاصٜ.  ٌشدد ثٝ حؼبػیت ثیـتش آصٖٔٛ ٔی

ٓالٜٚ ثش ایٗ، سً٘ لشٔض وّٛئیذ ًال ثشای اػتفبدٜ دس تؼت تـخیق ػهشیهْ     .  ػِّٛض حشوت وشدٜ ٚ ثٝ خي آصٖٔٛ ثشػٙذ

 .ؿٛد یه ٔضیت ٔحؼٛة ٔی
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 کتبة ًبًَ کبهپَصیت ّبی سشاهیکی                                              
 

 

 ػبٔیبس اػفٙذیبسی: ٘ٛیؼٙذٜ 

 ا٘تـبسات ٘بلٛع: ٘بؿش 

 1395: ػبَ ا٘تـبس 

 81: تٔذاد كفحٝ 

 

 

ّٓٓ ٚ ٟٔٙذػی ٔٛاد یىی اص ّْٓٛ ثؼیبس ٟٔٓ ٚ حیبتی ثشای ثـش ثٛدٜ اػت 

ٞبی ٔىب٘یه، اِىتهشٚ٘هیهه،     وٝ پیـشفت سٚصافضٖٚ تىِٙٛٛطی وٝ دس صٔیٙٝ

كٙبیْ ِ٘بٔی، پتشٚؿیٕی، پضؿىی كٛست ٌشفتٝ اػت، إٞیت ثهیهـهتهش       

دس ایهٗ ساٜ      .  دٞهذ    ٞب سا ٘ـبٖ ٔهی    ٟٔٙذػی ٔٛاد ٚ ٕٞچٙیٗ وبٔپٛصیت

ٓٙٛاٖ یىهی اص     ٟٔٙذػی ٔٛاد ثٝ.  وٙٙذ ٞب ٘مؾ ثؼضایی سا ایفب ٔی ػشأیه

ٞبی ّٕٓی ٟٔٓ، ٕٞٛاسٜ دس حبَ سؿذ ٚ ؿىٛفبیی ثٛدٜ اػت ٚ ایهٗ     ؿبخٝ

ٞبی كٙهٔهتهی ثهشخهبی         تذییشات، تبثیشات چـٍٕیشی سا دس تٕبٔی صٔیٙٝ

 .ٌزاؿتٝ اػت

ٓٙٛاٖ ٔٛاد تّفیمی ثشای ثٟجٛد خٛاكی اص خهّٕهٝ خهٛاف       ٞب ثٝ وبٔپٛصیت

ای سا ثشای ٔحممبٖ ٚ ٟٔٙذػهبٖ   فیضیىی، اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی، دسیچٝ تبصٜ

ٞبی تشٔٛٔىب٘هیهىهی،     اص ایٗ ٔیبٖ، اػتفبدٜ اص ػشأیه.  ا٘ذ كٙٔت ثبص وشدٜ

ٗ   ػشأیه ًهٛس دیهٍهش         ٞبی وبسثیذ، ٘یتشیذ ػیّیؼیٓ ٚ صیشوٛ٘یب ٚ ٕٞهیه

وٓ خبیٍضیٗ ػٛپش آِیبطٞهبی   تش ؿذٜ ٚ وٓ ٞب سٚص ثٝ سٚص ٌؼتشدٜ وبٔپٛصیت

سٚد وٝ حتی ػٛپهش   ؿٕبس ٔی ٞبی ثؼیبس خٛة ثشای آٟ٘ب ثٝ ٞب یىی اص ٔـخلٝ لبثّیت تحُٕ دٔبی ثبالی دس ػشأیه.  ؿٛ٘ذ فّضی ٔی

 . ٔب٘ٙذ آِیبطٞب ٘یض دس ایٗ سلبثت خب ٔی

 

 :ّبی ایي کتبة ثِ ضشح صیش است عٌبٍیي فػل

 سبختبس ٍ پیًَذ ثلَسی دس هَاد: 1فػل 

 ثلَسضٌبسی هَاد: 2فػل 

 ّب ثٌذی هَاد ٍ کبهپَصیت دستِ: 3فػل 

 ّب ثشسسی خَاظ الکتشیکی ٍ ًَسی سشاهیک: 4فػل 

 خَاظ فیضیکی ٍ هکبًیکی دی اکسیذ تیتبًین ٍ تیتبًبت کجبلت: 5فػل 

تیتبًبت /ثشسسی خَاظ فیضیکی کبهپَصیت دی اکسیذ تیتبًین: 6فػل 

 کجبلت
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ّْٓٛ ٚ فٙبٚسی دس لشٖ حبهش ٚ دس آیٙذٜ ثٝ ًٛسلٌْ تأثیش صیبدی اص ٔهٛاد    

 .آِیبطٞب ٚ ٔٛاد حبفِٝ داس یىی اص ایٗ ٔٛاد ٘ٛ ٞؼتٙهذ .  خذیذ خٛاٞذ ٌشفت

ّْٓٛ ٚ فٙبٚسی دس لشٖ حبهش ٚ دس آیٙذٜ ثٝ ًٛسلٌْ تأثیش صیبدی اص ٔهٛاد    

  .آِیبطٞب ٚ ٔٛاد حبفِٝ داس یىی اص ایٗ ٔٛاد ٘ٛ ٞؼتٙذ.  خذیذ خٛاٞذ ٌشفت

ٔٛاد حبفِٝ داس ثٝ ٌشٚٞی اص ٔٛاد اًالق ٔی ؿٛد وٝ ایٗ تٛا٘بیی سا داس٘هذ  

وٝ اٌش آٖ ٞب سا تب ثبالی دٔبی ٚیظٜ ای ٌشْ وٙیٓ، لبدس ثٝ ثبصیبثی ؿهىهُ     

ٔٛاد حبفِٝ داس اغّت اص خٙغ فّض ٞؼتٙذ ٚ اص آٖ   .  اِٚیٝ خٛد خٛاٞٙذ ثٛد

یىی اص ٔٔبیت آِهیهبطٞهبی      .  ٞب ثٝ ٓٙٛاٖ آِیبطٞبی حبفِٝ داس یبد ٔی ؿٛد

. حبفِٝ داس، ٚصٖ ثبالی آٖ ٞبػت وٝ ٔحذٚدیت ٞبیی سا ایدبد ٔهی وهٙهذ     

اصایٗ سٚ تِٛیذ پّیٕشٞبی حبفِٝ داس ٔی تٛا٘ذ اص ِٔٙشٞبی ٔختّف حهبئهض     

  .إٞیت ثبؿذ

فشصا٘ٝ ٕٔٔبسیبٖ ٔحمك دا٘ـٍبٜ ػٕٙبٖ ثب یبدآٚسی ٘یبص سٚصافضٖٚ كٙبیْ ٔختّف پّیٕشٞب، اص اػتحىبْ پبییٗ ایٗ ٔٛاد ثٝ ٓٙٛاٖ یىی اص   

ایٗ ًشح ثب ٞذف سػیذٖ ثٝ ػبختبس ثٟیٙٝ ای اص پّیٕشٞبی حبفِٝ داس داسای ٔمبٚٔت ٔىب٘یىهی   :٘مبى هٔف ایٗ ٔٛاد یبد وشد ٚ ٌفت

اصایٗ سٚ اص تشویت دٚ پّیٕش پّی یٛستبٖ تشٔٛپالػتیه ٚ اوشیّٛ٘یتشیُ ثٛتبدیٗ اػتبیهشٖ  .  ثبال دس ثشاثش ثبسٞبی هشثٝ ای ا٘دبْ ؿذٜ اػت

 .اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ خٟت ثٟجٛد خٛاف ٔىب٘یىی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ؼجت ثبصٌـت ٚ ثجبت ؿىّی آٖ اص ٘بِِ٘ٛٛٝ ٞبی وشثٙی اػتفبدٜ ؿذٜ اػهت 

 .ٚی یىی اص وبسثشدٞبی ٟٔٓ ایٗ ٘ب٘ٛٔٛاد سا دس كٙبیْ خٛدسٚػبصی ٓٙٛاٖ وشد 

ایٗ ًشح ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ثیـتش ثش ثٟجٛد خٛاف هشثٝ ای ٚ ٔىب٘یىی یه پّیٕش تشویجی حبفِٝ داس تأویهذ داسد،    :  افضٚد ٚی دس ادأٝ

ٔی تٛا٘ذ وبسثشد ایٗ پّیٕشٞب سا دس كٙبیْ ٔختّهف افهضایهؾ      

ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ، دس كٙبیْ خٛدسٚػبصی یىی اص ٔٔوهالت  .  دٞذ

ؿىؼت ؿذٖ ػپش خٛدسٚ یب تذییش سً٘ آٖ دس اثهش تلهبدف       

اٌش تلبدفی ٔٙدش ثٝ ؿىؼت ػپش ؿهٛد، ٔهٌهٕهئهٙهبً         .  اػت

تٔٛین وبُٔ لٌٔٝ ٔٛسد ٘یبص اػت ٚ دس كٛستی وٝ خٕیذٌی 

آٖ صیبد ثبؿذ ثبصٌشدا٘ذٖ آٖ ثٝ ؿىُ اَٚ ثب تذییش ؿىُ ٚاهح 

أب اػتفبدٜ اص ایٗ تشویت دس ػپش خهٛدسٚ،  .  سٚثٝ سٚ خٛاٞذ ثٛد

پغ اص تلبدف ػپش ٔی تٛا٘ذ ثب حشاست دادٖ ثٝ ؿىُ اِٚهیهٝ     

 .خٛد ثبصٌشدد ٚ ٘یبصی ثٝ تٔٛین آٖ ٘جبؿذ

 

ثٝ ثجهت سػهیهذٜ       89259ثب ؿٕبسٜ ی ”  پّیٕش تشویجی حبفِٝ داس تشٔٛپالػتیه ”  اص ایٗ ًشح یه اختشاّ ثب ٓٙٛاٖ :  یبدآٚس ٔی ؿٛد

 .اػت

ػبخت ػپش خٛدسٚ ثب فٙبٚسی ٘ب٘ٛ دس لبِت سػبِٝ دوتشی فشصا٘ٝ ٕٔٔبسیبٖ ٚ ثب سإٞٙبیی ٓجذاِحؼیٗ فشیذٖٚ اص دا٘ـٍبٜ ػٕٙبٖ ا٘دبْ  

 .ایٗ سػبِٝ تحت ٓٙٛاٖ پبیبٖ ٘بٔٝ ٔٛسد ٘یبص كٙٔت ثٝ تأییذ داٚساٖ ػتبد ٚیظٜ تٛػٔٝ فٙبٚسی ٘ب٘ٛ ٘یض سػیذٜ اػت. ؿذٜ اػت

 

  www.tebyan.net:  ٔٙجْ 
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)ساثي ٞبی ٓلجی استجبى ٔؼتمیٕی سا ثیٗ ػیؼتٓ ٓلجی ٔشوهضی 

CNS  )َػبختٝ ؿذٜ تٛػي ا٘ؼبٖ تٛػٔهٝ     ٚ یه ػیؼتٓ دیدیتب

ایٗ فٙبٚسی ثٝ احتٕبَ صیبد ٟٔٓ تشیهٗ پهیهـهشفهت دس          .  ٔی دٞذ

دػتٍبٜ ٞبی پضؿىی ٔختّفی وٝ ثٝ آٖ .  ٌٔبِٔٝ ٚ دسٔبٖ ٔذض اػت

ٞب ساثي ٞبی ٓلجی ٘یض ٔی ٌٛیٙذ دس ػیؼتٓ ٓلهجهی ٔهشوهضی         

ایٗ دػتٍبٜ ٞب ثشای وٙتشَ اختالالت حشوتی یهب  .  وبؿتٝ ٔی ؿٛ٘ذ

ایهٗ  .  تٛػٔٝ یبفتٝ ا٘هذ    تشخٕٝ فشآیٙذٞبی خبف ٔذض ثٝ فٔبِیت ٞب

یهه   ساثي ٞب فٟٓ ٚ دسن ٘ٛسٚفیضیِٛٛیٛطیىی سا تمٛیت ٔی وٙٙذ ٚ 

 .اثضاس ثبِیٙی ثشای تـخیق یب دسٔبٖ ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ثیٕبسی ٞبی ٓلجی ٞؼتٙذ

چٙیٗ اثضاسٞبیی ثب فشاٞٓ آٚسدٖ لذست وٙتشَ دػتٍبٜ ٞبی ٔتٔذد تٛػي افىبس، ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ اػتمالَ افشادی وٝ دچبس اختهالَ  

ساثي ٞبی ٓلجی یب ساثي ٞبی ٔذهض  .  حٛصٜ ٞبی ِ٘بٔی، وب٘ذیذ دیٍشی ثشای اػتفبدٜ اص ایٗ فٙبٚسی ٞؼتٙذ.  ٞؼتٙذ وٕه وٙٙذ

ٚ دػتٍبٜ ٔی تٛا٘ٙذ ّٕٓىشد ثبفت ٞبی ٓلجی اػیت دیذٜ سا ثب تشخٕٝ ػیٍٙبَ ٞبی ػیؼتٓ ٓلجی ثٝ ٔمبدیشی وٝ اص ِهحهبٍ   

ٔٛفمیت چٙیٗ دػتٍبٜ ٞبیی ثش سٚی دسن اكَٛ ٞذایت ثیٛاِىتشیىی ، ٔهذٚالػهیهٖٛ      . وٙٙذ ٔحبػجبتی لبثُ دسن اػت حفَ 

اِىتشٚدٞبی ٓلجی ایذٜ آَ وٝ حدٓ وٛچىی . اص ًشیك وبِیجشاػیٖٛ ٔحبػجبتی ٚ پشداصؽ ػیٍٙبَ ٔتٙبٚة اػتٛاس اػت  ٓلجی

ثهب  .  داس٘ذ ثبیذ ًشاحی ؿٛ٘ذ تب اػیت ثؼیبس ا٘ذوی ثٝ ثبفت ٞب ٚاسد ؿٛد ٚ دس ٓیٗ حبَ حؼبػیت ٔشتجي ثب آٖ حهفهَ ٌهشدد       

. ٚ ٓٙبكش ٔٛخٛد تمشیجب غیش ٕٔىٗ اػهت    microfabricationایٙحبَ ثشآٚسدٜ وشدٖ تٕبٔی ایٗ ٘یبصٞب ثب سٚؽ ٞبی ِٕٔٔٛی 

سٚؽ ٞبی تِٛیذ دس حٛصٜ فٙبٚسی ٘ب٘ٛ ٔی تٛا٘ذ ثب تِٛیذ اِىتشٚدٞبیی وٝ ٘ؼجت ػٌح ثٝ حدٓ ثبالیی داس٘ذ چٙیٗ ٔحهذٚدیهت   

ثٝ ٓٙٛاٖ ٔثبَ پظٚٞـی ثهب ٓهٙهٛاٖ      .  دس حبَ حبهش پظٚٞؾ ٞبی ٔختّفی دس ایٗ حٛصٜ ا٘دبْ ؿذٜ اػت.  ٞبیی سا ثشًشف وٙذ

ٔذض ثب اػتفبدٜ اص اِىتشٚ٘یه ٞبی ػیّیىٛ٘ی ا٘دبْ ؿذٜ ٚ ٘تبیح آٖ دس ٔدالت ٔٔتجش ثٝ چبح سػیذٜ   -ا٘مالثی دس ساثي وبٔپیٛتش

اػت وٝ تالؽ ٔی وٙٙذ ساثي ٞبی ٓلجی لهبثهُ    DARPAایٗ وبس ثخـی اص ثش٘بٔٝ ًشاحی ػیؼتٓ ٟٔٙذػی ٓلجی    . اػت

ثیٗ ٔذض ٚ دػتهٍهبٜ    وٝ لبدس ٞؼتٙذ ٚهٛح ػیٍٙبَ ٚ پٟٙبی ثب٘ذ ا٘تمبَ دادٜ ثب ویفیت ٚ پیـشفتٝ ای  وـتی سا تٛػٔٝ دٞٙذ 

 . ٞبی اِىتشٚ٘یىی فشاٞٓ آٚس٘ذ

 Advanced Functionalدس ایٗ ٔمبِٝ خذیذ وهٝ دس ٔهدّهٝ          

Materials         ثٝ چبح سػیذٜ اػت، ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔشٚسی سا ثهش سٚی

اػتفبدٜ اص ٘هب٘هٛ       .  فشاٞٓ ٔی وٙٙذ   ٔٛادی وٝ اخیشا تٛػٔٝ یبفتٝ ا٘ذ

ٔٛاد تٛا٘ؼتٝ اػت خٛاف اِىتشیىی، ٔىب٘یىی،ٚیظٌی ٞبی ٔىب٘هی ٚ    

پغ اص ثحث ثش سٚی ٚهٔیت فٔهّهی   .  صیؼت ػبصٌبسی سا افضایؾ دٞذ

ساثي ثبفت ٞبی ٓلجی ثیٛٔتشیبَ،٘ٛیؼٙذٌبٖ ثهش سٚی سٚؽ ٞهبی         

تِٛیذ ٘ب٘ٛ ٚ ٔیىشٚ ثشای ػبخت ٚ تٟیٝ اِىتشٚدٞب تٕشوض وشد٘ذ ٚ ثهٝ    

 . د٘جبَ تىٙیه ٞبیی ثشای اسصیبثی ٚ ٔـخق وشدٖ ٚیظٌی ایٗ اِىتشٚدٞب ثٛد٘ذ

( ٌشافٗ، ٘بِِ٘ٛٛٝ ٞبی وشثٙی ٚ ٘ب٘ٛٔٛاد ٞیجهشیهذی  )  ؿذٜ دس اِىتشٚدٞبی ٓلجی ثخؾ آِٓ ایٗ ٔمبِٝ ثٝ ٔشٚس ٘ب٘ٛٔٛاد اػتفبدٜ 

ٕٞبٌ٘ٛس وٝ ٘ٛیؼٙذٌبٖ ٘تیدٝ ٌشفتٝ ا٘ذ، چٙذیٗ اػتشاتظی ثشای تٛػٔٝ ساثي ٞبی ٓلجی ثٟجٛد یهبفهتهٝ    .  اختلبف یبفتٝ اػت

ثش سٚی    اٚال ثٟیٙٝ ػبصی خٛاف ٞٙذػی اِىتشٚدٞب ٕٞچٖٛ ا٘ذاصٜ، حدٓ،ٞٙذػٝ ٚ ٔٛسفِٛٛطی ػٌح تٛا٘ؼتٝ اػت .  ٚخٛد داسد

 .صیؼت ػبصٌبسی ٚ خٛاف اِىتشیىی اِىتشٚدٞب اثش ثٍزاسد
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دٚٔب، تٛػٔهٝ ٚ ثهٝ وهبسٌهیهشی            .  سٚؽ ٞبی اكالح ػٌح اػت   ایٗ ثٟجٛدٞب ٘یبصٔٙذ اٌ٘جبق تىٙیه ٞبی تِٛیذ پیـشفتٝ تش ٚ 

ٚ صیؼت ػبصٌهبسی     ٘ب٘ٛٔٛادی ٕٞچٖٛ ٔٛاد ٔجتٙی ثش وشثٗ، پّیٕشٞبی ٞبدی ، ٞیذسٚطَ ٞب ٚ ٔٛاد ٞیجشیذی وٝ خٛاف فیضیىی

ٕٞچهٖٛ داسٚٞهبی ههذ        )  ػٛٔب اسائٝ ٚ تحٛیُ ٓٛأُ داسٚیی.  ثبالیی داس٘ذ ٔی تٛا٘ٙذ ثش سٚی ٔحذٚدیت ٞبی ٔٛخٛد غّجٝ وٙٙذ

یب اػتفبدٜ اص پٛؿؾ ٞبی ثیٛفٔبِی وٝ سؿذ ٘ٛسٖٚ ٞبی فٔبَ سا تـٛیك ٔی وٙذ ٔی تٛا٘ذ پبػخ ٚاوٙـی ثبفت ٞهب سا      / ٚ(  اِتٟبثی

 . وبٞؾ دٞذ ٚ یىپبسچٍی ایٕپّٙت سا ثیـتش ٕ٘بیذ

ٓالٜٚ ثش ایٗ، ٌشایؾ ثشتشی وٝ دس ایٗ حٛصٜ ٚخٛد داسد تٛػٔٝ اِىتشٚدٞبی ثی ػیٕی اػت وٝ هجي ًٛال٘ی ٔذت ٚ تهحهشیهه    

چٙیٗ فٙبٚسٞبی ٞبیی ٔی تٛا٘ٙذ دسن ٔب اص ٔذض سا ثب ٔهب٘هیهتهٛس       .  فٔبِیت ٞب دس ٘جٛد ػیٓ ٞب ٚ اتلبالت صیبد سا ٕٔىٗ ٔی ػبصد

اِىتشٚدٞبی ثی ػیٓ ٔی تٛا٘ٙذ تحشیه ٔؼتٕش ثبفهت  .  ٔؼتٕش ػیٍٙبَ ٞبی ٓلجی دس ًَٛ فٔبِیت ٞبی ٔختّف ثٟجٛد ثجخـٙذ

 .ثبصیبثٙذ  فٔبَ ػبص٘ذ ٚ ّٕٓىشد ػیؼتٓ ٓلجی ٔذض دس ایٗ افشاد سا ٞبی آػیت دیذٜ یب ثیٕبس ٔذض سا 

ٔحممبٖ اص ٔٛاد ًجیٔی دس تٛػٔٝ ٘ب٘ٛ ٚ ٔیىشٚ اِىتشٚدٞب اػتفبدٜ وشدٜ ا٘ذ تب ثتٛا٘ٙذ صیؼت ػبصٌبسی آٖ ٞب سا ثب ثهذٖ ا٘ؼهبٖ        

پیؾ ثیٙی ٔی ؿٛد پیـشفت دس ایٗ حٛصٜ ثٝ ثٟجٛد تٛا٘بیی ٔذض ثشای ٔب٘یتٛس وشدٖ، تحهشیهه وهشدٖ ٚ ههجهي            . افضایؾ دٞٙذ

چٙیٗ پیـشفت ٞبیی ثبٓث ایدبد تذییش دس سٚؽ ٞبی دسٔبٖ ٚ تـخیق ثیهٕهبساٖ    .  ػیٍٙبَ ٞبی ٘ٛسٚفیضیِٛٛیٛطیىی ٔٙدش ؿٛد

 .خٛاٞذ ؿذ CNSٔجتال ثٝ اختالَ 

 www.nano-mag.ir:  ٔٙجْ 

 

داؿهتهٝ     ثؼهضایهی    تبثیهش   ٚسصؿی  ٞبی  وفپٛؽ  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  ٚسصؿی،  أبوٗ  ثخؾ  دس

 ؿهذٜ   ٚالْ  لجَٛ  ٔٛسد  ٚ  یبفتٝ  ثٟجٛد  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص  اػتفبدٜ  ثب  صیبدی  ٞبی  پبسأتش.اػت

ٝ   ٘هیهبص    ٞهب   ثهٙهب    ٚ  ٞهب   فوب  ثٛدٖ  خبف  ّٓت  ثٝ  ٞب،  ٚسصؿٍبٜ  ٚ  أبوٗ  ػبخت  دس .ا٘ذ  ثه

ٗ   اص  ؿٛد،  ٔی  ٔـبٞذٜ  خٛاف  ثٟتشیٗ  ثب  ٔٛاد  ثٟتشیٗ  وبسٌیشی ٛ    اػهتهفهبدٜ     سٚ  ایه  ٘هب٘ه

ْ    ثؼیبس  آِٛٔیٙیْٛ  ٘ب٘ٛ  ٚ  ػیّیغ  ٘ب٘ٛ  ٔب٘ٙذ  ثتٗ  ثٝ  ٞب  افضٚد٘ی  دس   .پهزیهشد    ٔهی   ا٘هدهب

ٝ    ٔٛسد  ثؼیبس  ٚسصؿی  ٞبی  اٚستض  ٚ  ٞب  پشٚتض  ٚسصؿی  پضؿىی  ثخؾ  دس .ٞؼهتهٙهذ     تهٛخه

ٝ   ٘یهبص   دػت،  ٘بحیٝ  ٞبی  پشٚتض  ٚ  وشثٙی  ٞبی  پٙدٝ  ٚسصؿی،  ٞبی  پشٚتض  ٚ  تهحهمهیهك      ثه

ٗ     ٔلٙٛٓی  تب٘ذٖٚ  ٚ  وفؾ  وفی  ٚسصؿی،  ٞبی  اٚستض  دس .داس٘ذ  طسفی  پظٚٞؾ  ثیـهتهشیه

 ٔحبفَ  ثٝ  تٛاٖ  ٔی  دیٍش  ٔٛاسد  اص.دٞٙذ  ٔی  اختلبف  خٛد  ثٝ  سا  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص  اػتفبدٜ

ٜ   پشداص٘هذ   ٔی  ٚسصؽ  ثٝ  ثبص ٔحیي دس وٝ ٚسصؿىبسا٘ی تٛػي وٝ وشد اؿبسٜ پٛػت  اؿهبس

 .وشد

ٝ    آٖ  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  وٝ  وبسثشدی  تشیٗ  ٔٔشٚف  ٚسصؿی،  ٚػبیُ  ثخؾ  دس  اػهت،   داؿهته

ٝ    ٚسصؿىبساٖ  دس ػٌح  خٛثی  ثؼیبس  ثب اػتمجبَ  وٝ  اػت،  ٌّف  چٛة  ٚ  تٛح  ٚ  ای  حهشفه

ٝ    ٔٛسد  خلٛف  ثٝ  تٙیغ  ٞبی  ساوت.  ا٘ذ  ثشدٜ  ثؼیبسی  ثٟشٜ  فٙبٚسی  ایٗ  اص ٘یض ٚسصؿی ٞبی ساوت.اػت داؿتٝ آٔبتٛس  ثهٛدٜ   تهٛخه

 دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  وبسثشد  دا٘ؼتٗ  ثب .ا٘ذ  ؿذٜ  خٛثی  ثؼیبس  تذییشات  خٛؽ  دػت  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص  اػتفبدٜ  ثب  ٘یض  ٚسصؿی  ٞبی  تٛح .ا٘ذ

 ٕٞچٙیٗ ٚ پظٚٞؾ ؿشّٚ خلٛف دس ٔـخلی سیضی ثش٘بٔٝ تٛاٖ ٔی ثخؾ، ٞش

دس حیٌٝ تٕشیٙبت ٚسصؿی ٞش سٚص سٚؽ ٞبی ٘ٛیٙی ایدبد ٔی ؿٛد وٝ ثهبٓهث ثهٟهجهٛد            .داد  ا٘دبْ  ٘ب٘ٛ  پبیٝ  ثب  ٔحلٛالت  تِٛیذ

دس كٛستیىٝ ثتٛاٖ ثب ثش٘بٔٝ سیضی، فٙب٘ٛسی ٘ب٘ٛ سا ثٝ تِٛیذ ثشخی اص تدٟیضات ٚسصؿی وٝ استجبى ٔؼتمیٕی ثهب    .  سوٛسدٞب ٔی ؿٛد

 ......ادأٝ داسد.     سوٛسد ٚسصؿىبساٖ داسد ػٛق دٞیٓ ٔی تٛاٖ سوٛسدٞب سا تب حذٚد صیبدی ثٟجٛد ثخـیذ
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ٛ    فهٙهبٚسی    ٞهبی   وهبسثهشد  .اػت  داؿتٝ  ٌیشی  چـٓ  سؿذ  ٚسصؽ  ٓشكٝ  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  سا  ٚسصؽ  دس  ٘هب٘ه

 ثهخهؾ    دس .٘هٕهٛد    اسائٝ  ٚسصؽ  دس  پضؿىی  ٚ  تدٟیضات  أبوٗ،  ٞب، پٛؿؾ  ٚػبیُ،  ٞبی ثخؾ  دس  تٛاٖ ٔی

 پهٛؿهـهی،     ثخؾ .اػت  ثٛدٜ  تٛخٝ  ٔٛسد  ثؼیبس  ٚسصؿی  ٞبی ساوت  ٚ  ٞب تٛح  ٌّف،  تٛح  ٚ  چٛة  ،  ٚػبیُ

 اػتهفهبدٜ    ثب  ٞب ٔحبفَ  ٚ ؿٙب ٓیٙه ٔیىشٚة، هذ ٚ ثٛ هذ پبسچٝ ٚسصؿی، ٞبی ِجبع ٚسصؿی، ٞبی وفؾ

ٝ    ٘ب٘ٛ  ثذ٘ٝ  ثب  دٚچشخٝ  ،  تدٟیضات  ثخؾ.ا٘ذ یبفتٝ  ثٟجٛد  ٘ب٘ٛ  اص  خهٛدسٚی   ٚ  وهشثهٙهی     ٞهبی   ِٛهِه

 ٚ  ٚسصؿهی   ٞهبی  پٛؽ وف  ٚسصؿی،  أبوٗ  ثخؾ  دس .اػت داؿتٝ ٌیشی چـٓ وبسثشد ای ٔؼبثمٝ

 ٚسصؿهی   پضؿىی  ثخؾ  دس  ٚ  اػت  تٛخٝ  ٔٛسد  ٞب ٚسصؿٍبٜ  ػبخت  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  ٕٞچٙیٗ تأثیش

 .ثبؿٙذ ٔی حٛصٜ ایٗ پظٚٞـٍشاٖ تٛخٝ ٔٛسد ثؼیبس ٞب اٚستض ٚ پشٚتضٞب

 سا  ثخؾ  ایٗ  دس  ٌزاسی  ػشٔبیٝ  هشٚست  ٚسصؿی،  وبُٔ  تدٟیضات  ثشای  ٚسصؽ  دس  تمبهب  افضایؾ

ٗ     وٛچه  سلبثتی  ٚسصؽ  د٘یبی  دس .اػت  ػبختٝ  آؿىبس  ٌزؿتٝ  ٞبی ػبَ  دس  دس  تهذهیهیهش      تهشیه

 تدٟیضات  سٚ  ایٗ  اص.وٙذ  ایدبد  ٞب پیشٚصی  ٚ  ؿىؼت  دس  تذییشات چـٓ ٌیشی  تٛا٘ذ ٔی  تدٟیضات

 وٝ  ًٛسی  ثٝ .اػت  ٚسصؿی  ٔیبدیٗ دس ٚسصؿىبساٖ ؿىٙی سوٛسد ثشای هشٚسیبت اص یىی ٚسصؿی

ٓ     ٚسصؿهی   تدٟیهضات   تِٛیذ  ٚ  ػبخت  ،  ًشاحی  ثشای  خذیذ  ٞبی فٙبٚسی  ؿبٞذ  ٞشسٚص  .ٞؼهتهیه

 ػهبخهت    ٓشكٝ  ثٝ  ٚ  ًشاحی  سا  ٔٙبػجی  ثؼیبس  تدٟیضات  ٘یبص ٚسصؿىبساٖ  ٚ  ٚسصؽ  ٔبٞیت  ٌشفتٗ  ِ٘ش  دس  ثب  اػت  تٛا٘ؼتٝ  ٚسصؽ  ٟٔٙذػی

 .ثشػب٘ٙذ

ٝ   تىهٙهِٛهٛطی    ٚسٚد ثب .ؿذ دیذٜ ٚسصؿی ٚػبیُ ٚ تدٟیضات ؿذٖ ثٟتش دس ٘یبص ٚسصؿىبساٖ، ٟٔبست سفتٗ ثبال ٚ ٚسصؿی ّْٓٛ پیـشفت ثب  ثه

ٗ     اص .آٔذ  ٚخٛد  ثٝ  ٚسصؽ  ٞبی  صٔیٙٝ  تٕبٔی  دس  ا٘مالثی  آٖ  ثٝ  ٟٔٙذػی  ٚ  فٙی  ٍ٘بٜ  ٌشفتٗ  ؿىُ  ٚ  ٚسصؽ  د٘یبی  اص  ثخؾ  ایٗ  سٚ  ٞهٕهیه

ٝ    ٚسصؽ  ٟٔٙذػی  سؿتٝ .ثبؿذ ٔی  وـٛس سٚص ٞبی ٘یبص اص ثبؿٙذ داؿتٝ تؼّي ٚسصؽ ثٝ ٔشتجي ّْٓٛ تٕبٔی ثش وٝ ٟٔٙذػب٘ی تشثیت  سؿهته

ٝ   ػبَ  ٕٞبٖ  دس  ٚ  ٕ٘ٛد  فٔبِیت  ثٝ  ؿشّٚ  ٚ  تـىیُ  ٔیالدی 1998 ػبَ  دس  ٟٔٙذػی  إِّّی ثیٗ  ا٘دٕٗ .ثبؿذ ٔی  خٟبٖ  دس  پب ٘ٛ ای  سؿته

 ػبَ  دس  ٔؼتمُ  كٛست  ثٝ  ٚسصؽ  ٟٔٙذػی  سؿتٝ  ایشاٖ  دس .آٔذ  ثٝ ٚخٛد  اٍّ٘ؼتبٖ  ؿفیّذ  دا٘ـٍبٜ  ٚسصؽ (IASE)  دس  ٚسصؽ  ٟٔٙذػی

ٝ   ٚ  وشد  وبسؿٙبػی  ٔمٌْ  دس  دا٘ـدٛ  پزیشؽ  ثٝ  ؿشّٚ  تحمیمبت  ٚ  ّْٓٛ  ٚاحذ  اػالٔی،  آصاد  دا٘ـٍبٜ  دس  خٛسؿیذی 1387  ٚ  تهشثهیهت     ثه

 ٟٔٙذػبٖ  تب  ثبؿذ ٔی  ٞٓ  وٙبس  دس ٚسصؿی ّْٓٛ ٚ ٟٔٙذػی فٙی ّْٓٛ داس٘ذٜ ثش دس سؿتٝ ایٗ .ٕ٘ٛد وـٛس ٚسصؽ آیٙذٜ پشٚسؽ  ٟٔٙذػبٖ

 آٔٛصؿی  ٔحتٛای  اػبع  ثش  ٚسصؽ  ٟٔٙذػی .وٙٙذ  تحّیُ  ٚ  ٍ٘بٜ  فٙی  دیذ  اص  سا  ٚسصؽ  ثتٛا٘ٙذ  ٚ  ؿٛ٘ذ  آؿٙب  ٚسصؿی  فٙی  ٔبٞیت  ثب  ٚسصؽ

 سا  ؿٛد  آٖ  ٞبی فلُ  ػش  تٕبٔی  ٌیش٘ذٜ  ثش  دس  وٝ  ثٙذی  تمؼیٓ  تٛاٖ ٔی  ِٚی  ثبؿذ  داؿتٝ  ٌٛ٘بٌٛ٘ی  ٞبی ثٙذی  تمؼیٓ  تٛا٘ذ ٔی  ٚ پظٚٞـی

 .داد اسائٝ صیش كٛست ثٝ

ٗ    ٚسصؿی،  ٚػبیُ  ٚسصؿی،  تدٟیضات  ٚسصؿی،  ٞبی پٛؿؾ  ٞبی ثخؾ  أهبوه

 دس   .ثهبؿهٙهذ    ٔی  ٚسصؽ  ٟٔٙذػی  ٌیش٘ذٜ  ثش  دس  ٚسصؿی  پضؿىی  ٚ  ٚسصؿی

 خذیذ  ٞبی فٙبٚسی  ثب  ؿذٖ  ٕٞؼٛ ٚسصؽ، ٟٔٙذػی دس ٔجبحث تٕبٔی وٙبس

 .اػت هشٚسی أشی ٚسصؿی ٚػبیُ ٚ تدٟیضات دس ٞب آٖ اص ٌشفتٗ وٕه ٚ

َ   چٙهذ   دس  وٝ  ثبؿذ، ٔی  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  ٞب، فٙبٚسی  ایٗ  اص  یىی ٝ   اخهیهش    ػهب  ثه

 .اػت ٌشفتٝ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٚسصؽ ٟٔٙذػی دس چـٍٕیشی كٛست

 :٘ب٘ٛ فٙبٚسی ٚ ٚسصؽ ٟٔٙذػی

ٛ    فٙهبٚسی   حٛصٜ  دس  تِٛیذوٙٙذٌبٖ  ٚ  پظٚٞـٍشاٖ  ٔحممبٖ،  ثیـتش  ٚ  اػت  ٌزاؿتٝ  ثؼیبسی  تأثیشات  ٞب حٛصٜ  تٕبْ  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  پهبی   ٘هب٘ه

ٗ     دس .اػهت   ثهٛدٜ   ٚسصؽ  ٟٔٙذػی  حٛصٜ  آٚسدٜ،  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص اػتفبدٜ ثٝ سٚ اخیش ٞبی ػبَ دس وٝ ٞبیی حٛصٜ اص یىی .ا٘ذ ٌزاؿتٝ  ٞهٕهیه

ٖ     اص  ثؼیهبسی  اػت، دادٜ ثشٚص خٛد اص ٚسصؽ دس ٔٛاد خٛاف ثٟجٛد دس ٘ب٘ٛ فٙبٚسی وٝ ثؼیبسی تبثیشات ثٝ ّٓت خلٛف ْ   ػهبص٘هذٌهب  ِهٛاص

  تِٛیذات ٔدّٕٛ وٝ ًٛسی ثٝ .ا٘ذ وشدٜ وال٘ی ٌزاسی ػشٔبیٝ ، خٛد تِٛیذات دس ٘ب٘ٛ فٙبٚسی اص ٌیشی ثٟشٜ ثشای خٟبٖ، ٌٔشح ٚسصؿی
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 ثؼهیهبس    آٖ  ٚسصؿهی   ٞهبی   ٚ وبسثشد  ثبؿذ ٔی  ٟٔٓ  ٔٛاد  ٘ب٘ٛ  اص  یىی  تٟٙب  وٝ  وشثٙی،  ٞبی  ِِٛٝ  ٘ب٘ٛ  ػبال٘ٝ

 2007  ػبَ  دس  ٔٛاد  ایٗ  ثبصاس  اسصؽ.اػت  داؿتٝ  افضایؾ  ثؼیبس  ٌزؿتٝ  ٞبی ػبَ  ًی  اػت،  ٌیش  چـٓ

 دس .ثبؿهذ   داؿتٝ  تذاْٚ  ٕٞچٙبٖ  ثبصاس  ایٗ  سؿذ  ػشٓت  سٚد ٔی  ا٘تِبس  وٝ  ثٛد  دالس  ٔیّیٖٛ 100 اص  ثیؾ

ٝ   سا  وشثٙهی   ٞبی  ِِٛٝ  ٘ب٘ٛ  وُ  ٔلشف  دسكذ 14 ٚسصؿی،  ٞبی  وبسثشد  حبهش  حبَ  اخهتهلهبف     خهٛد   ثه

 .اػهت   ثبصاس  ایٗ  ٞبی فشكت  ٚ  دأٙٝ  ثیبٍ٘ش  اسلبْ  ایٗ .یبثذ  افضایؾ  سلٓ  ایٗ  سٚد ٔی  ا٘تِبس  وٝ  دٞٙذ، ٔی

اص دػتبٚسدٞبی   آٌبٞی  سٚ  ایٗ  اص  ؿٛد، ٔی  ٌٔشح  ٚسصؽ  خبٔٔٝ  أشٚص  ٘یبصٞبی  اص  یىی  ٓٙٛاٖ  ثٝ  ٚسصؽ،  حٛصٜ  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اػبع  ایٗ  ثش

ٗ    آٚسی  خْٕ  إٞیت  ٚ  ثبؿذ ٔی  هشٚسی  ٚسصؽ  ٟٔٙذػبٖ  اخیش ثشای  ٞبی  دٞٝ  دس  ٚسصؽ  فٙبٚسی  ٘ب٘ٛ ٝ     آخهشیه  ٚ  پهظٚٞـهی    ٞهبی   یهبفهته

 .ٌیشد ٔی لشاس تٛخٝ ٔٛسد پیؾ اص ثیؾ خٟبٖ دس ای حشفٝ ٘ب٘ٛ دس ٚسصؽ فٙبٚسی صٔیٙٝ دس ٔحلٛالت ٚ اثذآبت ٚ اثتىبسات

 اص  ٚ  ثهٛدٜ   ٔهذاس   ٔـهتهشی    ثیـتش  ٚ  ٔحذٚد  ٞب آٖ  تِٛیذات  ِٚی  ا٘ذ وشدٜ  وال٘ی  ٞبی ٌزاسی  ػشٔبیٝ  صٔیٙٝ  ایٗ  دس  صیبدی  ٔٔتجش  ٞبی ؿشوت

ٝ   ٘هیهبص    ایٕٗ،  كٛست  ثٝ  آٖ  ؿذٖ  فشاٌیش  ٚ  ٚسصؿی  تدٟیضات  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص  اػتفبدٜ  ثشای .اػت ٘ىشدٜ پیشٚی وال٘ی ِ٘ٓ ٞیچ  یهه   ثه

 تهب   وٙذ ٔی  وٕه  ٔٛخٛد،  ٔحلٛالت  ؿٙبخت  سٚ  ایٗ  اص.ؿٛد ٔی  حغ  والٖ  ٔذیشیت  ٚ  وّی  سیضی  ثش٘بٔٝ

 .ٌیشد كٛست صٔیٙٝ ایٗ دس تشی دلیك سیضی ثش٘بٔٝ

 .ؿٛد ٔی ٔٔشفی تفىیه ثٝ ثخؾ، ٞش ٔحلٛالت ٚ وبسثشدٞب ٚسصؽ، ٟٔٙذػی ثٙذی تمؼیٓ ثٝ تٛخٝ ثب

 تهٛػهي    وهشثهٙهی     ٞبی  ِِٛٝ  ٘ب٘ٛ  حبٚی  ثذ٘ٝ  ثب  ای  دٚچشخٝ 2005 ػبَ  دس  ٚسصؿی،  تدٟیضات  ثخؾ  دس

ٝ   وٝ  ؿذ  ٔٔشفی  سٚػی  ؿشوت  یه  تٛػي  ٚسصؿی  خٛدسٚی  ٕٞچٙیٗ .ؿذ  ػٛئیؼی ٔٔشفی  ؿشوت  ثذ٘ه

 اػهىهی،    تهدهٟهیهضات      ثٝ  تٛاٖ ٔی  تدٟیضات  دیٍش  اص.ثٛد  ثشدٜ  ثٟشٜ  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص  آٖ  ثبًشی  ٕٞچٙیٗ  ٚ

 ثهبال   ٌّٔٛثهی   ثؼیبس  حذ  تب  سا  ٞب آٖ  اػتحىبْ  تٛاٖ ٔی  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص  اػتفبدٜ  ثب  وٝ  وشد اؿبسٜ وٛٞٙٛسدی

ٗ  .اػت  وشدٜ  تثجیت  سا  خٛد  خبیٍبٜ  ثؼیبس  لبیمشا٘ی  ثخؾ  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی .ثشد ٝ    دس  فهٙهبٚسی    ایه  ٚ  ثهذ٘ه

 ٘ب٘ٛ  اص  اػتفبدٜ  ثخؾ  ایٗ  دس .اػت  سفتٝ  وبس  ثٝ  پبسٚٞب  وشدٖ  ػجه  ٕٞچٙیٗ  ٚ  ٞب لبیك  ا٘ٛاّ  داخُ

ٝ   تـخیلهی   ٚ  ٌیشی  ا٘ذاصٜ  تدٟیضات  دس  حؼٍشٞب  ٘ب٘ٛ  اص .اػت  ؿذٜ  ٔشػْٛ  ثؼیبس  ٘یض  اِىتشیه  وه

 .اػت ؿذٜ ثؼیبسی ٞبی اػتفبدٜ آیٙذ، ٔی ٞب داٚسی ثٝ وٕه

 ثهشدٜ   ثٟهشٜ   ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  اص  ثبٚس٘ىشد٘ی  كٛست  ثٝ  ٚسصؿی  ٞبی  وفؾ  ٚسصؿی،  ٞبی پٛؿؾ ثخؾ دس

 ٞهبی   ِهجهبع    دس  ثبوتهشی   هذ  ٚ  ثٛ  هذ  ٞبی  پبسچٝ  اص اػتفبدٜ ٕٞچٙیٗ ٚ آثٍشیض ؿٙبی ِجبع .ا٘ذ

 وبسثشد .ٌزاؿتٙذ  ٕ٘بیؾ  ٔٔشم  ثٝ  سا  ٚسصؿی  ٞبی  ِجبع  دس  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی  وبسثشد  ثیـتشیٗ  ٚسصؿی،

ٖ   پزیش  تٙفغ  ثبؿذ،  ٔی  تٛخٝ  ٔٛسد  ثؼیبس  أشٚصٜ  وٝ  دیٍشی ٖ   ػهجهه    ٚ  ثهٛد ٝ   اػهت،   آٖ  ثهٛد  وه

 ثهخهؾ    ایٗ  دس .اػت  ا٘دبْ  حبَ  دس  ٚ  ٌشفتٝ  كٛست صٔیٙٝ ایٗ دس ثؼیبسی ٞبی پظٚٞؾ ٚ تحمیك

ٗ   دس  ؿبیب٘هی   وٕه  تٛا٘ذ  ٔی  ٘ب٘ٛ  فٙبٚسی .ٌیشد  ٔی  لشاس  ثشسػی  ٔٛسد  ٘یض  ٚسصؿی  ٞبی  ٔحبفَ  ایه

ٖ   ٔهی   ًشیهك   ایٗ  اص  ٚ  ؿٛد  ٔی  د٘جبَ  وٝ  اػت  ٞذفی  ٞب،  ٔحبفَ  دس  ٚاسدٜ  ٘یشٚ  ثشاثش  دس  ٔمبٚٔت  ٚ  اػتحىبْ  صیشا  ثبؿذ،  داؿتٝ  صٔیٙٝ  تهٛا

  .تٛخٝ ای وؼت وشد لبثُ ثٟجٛد

ِجبع ٞبی ؿٙب آة ٌشیض داسای ُبٞش وبٔال ِٕٔٔٛی اػهت أهب       ثٝ ًٛس ٔثبَ 

 ٚلتی دس آة لشاس ٔی ٌیشد، آة سا اص خٛد دٚس ٔی وٙذ

ٕٔٔٛال ؿٙبٌشاٖ ٞش ٚلت وٝ اص آة ثیشٖٚ ٔی آیٙذ ثٝ دِیُ خهیهغ ؿهذٖ      .  

ِجبع ؿٙب ٚ احتٕبَ خیغ ؿذٖ ثمیٝ ِجبع ٞب، ٔدجٛس٘ذ ِجبع ؿٙبی خٛد سا 

. آٟ٘ب اص فٙبٚسی ٘ب٘ٛٔٛاد آة ٌشیض پّی اػتشی اػتفبدٜ وهشد٘هذ    .  تٔٛین وٙٙذ

ایٗ فٙبٚسی ثب اتلبَ ٔیّیبسدٞب ٘ب٘ٛرسٜ ثٝ ته اِیبف ٞب دس ػٌح ٔیىشٚػىٛپی 

ٚلتی ٔبیٔبت ثش پبیٝ آة، ثٝ ػٌح ایٗ ٔٛاد ثشخٛسد وٙهذ، یهه     .  وبس ٔی وٙذ

ثب ایهٗ پهبسچهٝ      .  دسخٝ ای ؿىُ دادٜ ٚ اص سٚی ػٌح ػش ٔی خٛسد 150وشٜ 

دسكذ پّی اػتهشی، صٔهبٖ خـهه         100خذیذ، دس ٔمبثُ ِجبع ٞبی ؿٙبی 

 . دسكذ وبٞؾ ٔی یبثذ 95ؿذٖ 
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