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واستشد ٞای ٘ا٘ٛ تىِٙٛٛطی دس كٙؼت ٘فت ٚ اسصیاتی ٚ ٘تیدٝ ٌیشی 

 ٌاص

 

اكغش  فٛق ِیؼا٘غ ٔخاصٖ، دا٘ـٍاٜ آصاد، ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات یضد.  ،1ویاٖ حثیثی

٘غ تٟشٜ تشداسی، دا٘ـٍاٜ آصاد ٌچؼاساٖ، دوتش ػّیشضا سدایی، ٞیات ػّٕی دا٘ـٍاٜ ،ِیؼا2احٕذی

  دا٘ـٍاٜ آصاد اػالٔی ٚاحذ ػّْٛ ٚ تحمیمات یضدكٙؼتی ٔاِه اؿتش تٟشاٖ ٚ ٔذسع 

 

 

 

  

 چىیذٜ:

بطَر قابل صٌؼت را ایي اًذاز آیٌذُ  چشنٍ  دارد ًفت صٌؼت ّای رٍی تواهی بخش تأثیر چشوگیری بر فٌاٍری ًاًَ

َشش دّذ، بطَریکِ ایي گسترُ ػظین ّر دٍ بخش صٌایغ باالدستی ٍ پاییي دستی را پ تحت تاثیر قرار هیهالحضِ ای 

 ،ّای ًفت کاری چاُ ّا در گل حفاری ٍ سیواى ًاًَ افسٍدًی ، گاز افسایش تَسؼِ هٌابغ در هی تَاًذ، ایي فٌاٍری از دّذ. هی

پَششْای هقاٍم در  ًاًَ، ّا در صٌایغ ًفت، گاز ٍ پترٍشیوی ًاًَکاتالیست، افسایش ضریب برداشت از هخازى هَاد برای ًاًَ

ًاًَ ، رٍاًکارّا  ًاًَ، فیلتراسیَى ٍ جذاسازی ّای ًاًَ سیستن، فتگی، سایش ٍ اصطکاکبرابر گرها، خَردگی، جرم گر

 کردى زیاد با ًاًَساختار ، کاتالیستْای ًاًَ سٌسَرّا ٍ ًاًَبیَسٌسَرّا، سازی اًرشی در ًاًَساختارّا رخیرُ، ّا کاهپَزیت

 ٍ هَاد حفاریّای  بْبَد فرآیٌذ .برًذ باالهی یچشوگیر ًحَ بِ را کاتالیستی فؼالیت فلسی، ررات بِ دسترسی قابلیت

 گاها، ًظیر پرتَّا هختلفی تحلیل برای ًاًَسٌسَرّا ًوایٌذ، از تر هقاٍم فرسایش ٍ خَردگی در برابر را هتِ ّا کِ جذیذی

 هختلف ّای لیتَلَشی هقابل در الکتریکی یا هغٌاطیسی ّای هیذاى صَتی ٍ اهَاج هختلف اًَاع ّوچٌیي ٍ ًَترٍى ایکس،

. فٌاٍری ًاًَ هی تَاًذ قرار گیرد استفادُهَرد ٍ ... در هخسى  با آساى تر ساختي جذاسازی ًفت ٍ گازٍ تَلیذ ًفت ٍ گاز 

  کاّش دّذ.طَر قابل هالحضِ ای  بِرا صٌؼت آلَدگی ّای 

 

 ًاًَ پَشش ّا –کاتالیست ًاًَ  –ًاًَ هَاد   -ی شًاًَ تکٌَلَ :ٚاطٜ ٞای وّیذی

                                                           
1
  kianhabibi@yahoo.com .7102پالک  -کارکٌاى کَچِ ی ّشتن جٌَبی –گچساراى -کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ  

 Ahmadi.asghar1985@yahoo.com .6پالک -پاًصذدستگاُ کَچِ شْیذ ًادر رجبی –گچساراى-کْگیلَیِ ٍ بَیر احوذ  2
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 مذٔٝ:ٔ -1

 ٕٔىٗ اػتوٝ  % افضایؾ یاتذ،66تیؾ اص ی طتماضای خٟا٘ی ا٘شػی ػاَ آیٙذٜ  عییؾ تیٙی ؿذٜ اػت وٝ پ

ایٗ  [1] تاؿذ. ا٘شطی ٚ فٗ آٚسی ػّٓػشكٝ دس  ا٘مالتی ٞای چاِؾ تشاٍ٘یض پیـشفت غّثٝ تش ایٗ سٚ٘ذ تٟٙا ساٜ

سا فشاٞٓ  أىاٖایٗ  تىِٙٛٛطی ٘ا٘ٛ سپیـشفت د [2].داسد پایٝ ٟٔٙذػی ٚ دس ػّْٛ تٙیادی وـفیات ٘یاص تٝ كٙؼت

 [1] .سا خٟت تأٔیٗ ا٘شطی وٙٛ٘ی تىاستشد ػاصٌاس تا ٔحیظ صیؼت ٚ تشواسآٔذ خذیذ، آٚسی فٗ ٔی آٚسد وٝ تتٛاٖ

ٔی تاؿذ وٝ تشای تٛكیف آٖ اص استثاط ٔیاٖ سؿتٝ ٞای  فٗ آٚسی ٞای دیٍش دلیك تش اص اتتىاسی ٚ فٙاٚسی ٘ا٘ٛ

 ؿٛداسائٝ ٔی  آیٙذٜ دسوٝ  فٗ آٚسی ا٘شطی ٞش اػاع ٕٔىٗ اػت ایٗ تىِٙٛٛطی [1] ٔختّف اػتفادٜ ٔی ؿٛد.

  [1] .اسائٝ ٔی دٞذ  خاللا٘ٝ تشای ساٜ حُ ٞای سا تیـتشیٗ پتا٘ؼیُ وٝ ،تاؿذ

 ٘ؼثیتدیٍش خٛاتٍٛ ٘ثٛد٘ذ والػیه  دیٙأیه لٛا٘یٗخاٞایی وٝ  وٛچه ٞای ٔمیاع تاال ٚ ٞای ػشػتدس

  تاال ٞای ػشػت دس وٛچه رسات حشوت تش ایٗ اػاع، [1] .خایٍضیٗ ؿذ٘ذ تٛٔیٔىا٘یه وٛا٘ ٚ ایٙـتیٗ

پذیذٜ ؿٍفت آٚسی دس ایٗ حٛصٜ ؿشٚع تٝ سخ دادٖ وشدٜ اػت،  [1] .اػت ٘ؼثیتی ٔىا٘یه وٛا٘تٛٔی لٛا٘یٗ تاتغ

ِؼادٜ اػتفادٜ خاسق ا دػتٍاٜ ٞای ٔی وٙذ تا تتٛا٘ذ اص ٔضیت ٞای ایٗ پذیذٜ تشای ػاخت تالؽ   تىِٙٛٛطی خذیذ ٚ

  [2]وٙذ.

ػذْ لغؼیت وٛا٘تْٛ  [1] .إٞیت تؼیاس صیادی تشخٛسداس اػتاص ٔىا٘یه وٛا٘تْٛ دس ایٗ ٔمیاع اتٕی 

تٝ ػٙٛاٖ  یه ٔاؿیٗ دس ٔمیاع ٘ا٘ٛ چٍٛ٘ٝٙىٝ ی٘مؾ تضسٌی دس تٛا٘ایی ٞای ٔا تشای تؼییٗ اوٝ ٔىا٘یىی 

تُٛ٘  ٔا٘ٙذ اثشی [1] .شٚع تٝ ایفای ٘مؾ ٔی وٙذسفتاس ٔیىٙذ ؿ ؿشایظ خاكی دس وٛچه سٚتاتیه تاصٚی یه

 [1] تـىیُ ایداد وٙذ. ایٗ ٔاؿیٗ ٞاسا ایداد دس سا دٚ ٞش ٔضایای ٔٛا٘غ ٚ تٛا٘ذ ٔی  ٔٛا٘غ اص ٔیاٖ اِىتشٚ٘ی ص٘ی

ٚ  كٙؼتی تحمیمات وٝ تٝ عٛس ٌؼتشدٜ ای دس (STM) تُٛ٘ ص٘ی  ٔیىشٚػىٛج اػىٗ اػت وٝ تٛخٝ خاِة

تُٛ٘ ص٘ی  اثش اػتفادٜ ٔی ؿٛد، اص اص ػغٛح فّضی اتٕی ٔمیاع دس تلاٚیش آٚسدٖتشای تٝ دػت  اػاػی

تشای اِٚیٗ  وٝ ، STMوٛچه اػتمادٜ ٔی وٙذ. ٞای ٞا ٚ ِٔٛىَٛ دس ٔمیاع ٘ا٘ٛ، اتٓ تشای ٔـاٞذٜ رسات وٛا٘تٛٔی

اص  خضئیات دیذٖ آٖ تشای تٝ دا٘ـٕٙذاٖ تا اص  اخاصٜ داد ٘ٝ تٟٙا لشاس ٌشفت، ٔٛسد اػتفادٜ 1986اٚاػظ دٞٝ  تاس دس

 [1] اتٕی اػتفادٜ وٙٙذ ٕٞچٙیٗ أىاٖ  تغییشات دس ػاختاس اتٓ ٞا سا ٘یض فشاٞٓ آٚسد. ػاختاسٞای

ٞٙٛص  ٔىا٘یه وٛا٘تٛٔی ،اػت تالی ٔا٘ذٜ تذٖٚ تغییش وٝ اص صٔاٖ فشِٔٛٝ ؿذٖ تٛػظ ا٘یـتٗ ٘ؼثیت خالف تش

ّىٝ ٘تیدٝ ٔحاػثات ٚ آصٔایـٟای افشاد ٛدٜ تثاس یه ؿخق ٘ایٗ ٘ظشیٝ ٘تیدٝ و[1] .اػت فشِٔٛٝ ؿذٜ تا حذی ٞٓ

دس   ػشػت سفتاسٞای تشای تٛكیف ٘یض دیٍشی ٞای ٘ظشیٝ ،٘ظشیٝ ایٗ وٙاسدس [1]ٔتؼذدی اص افشاد ٔی تاؿذ.

  [2]اػت. تٛدٜٔٛسد تٛخٝ  ػاَ ٞای اخیش تؼیاسٔحثٛب دس وٝ اَتشسیؼٕاٟ٘ا ٘ظشیٝ  ٔا٘ٙذ وٛچه ٚ تاال ٔمیاع

اص   فٙاٚسی ٘ا٘ٛ اخیش دس تاوـفیات تٛد تالی ٔا٘ذٜ  غیش لاتُ تٛضیح  لذیٕیتش ٞای ٘ظشیٝ تٛػظ وٝ ی٘ظش تحٛالت

اص  ػّؼّٟای ، تّىٝآ٘ی ٘ثٛدٜ یه ایذٜ ٘اؿی اص، ٘اٌٟا٘ی خذیذ اوتـافات اًظاٞش [1].٘ضدیه دس استثاط اػت

 [2]یی تذٖٚ ٞیچ اتٟأی حاكُ ٌشدد.٘تیدٝ ی ٟ٘ا  تا ٌشفتٝ ا٘داْ دس آصٔایـٍاٜ سفتٝ سفتٝ وٛچه ٞای آصٔایؾ

ایذٜ ٞای  ،تٝ خٛد خّة ٔی وٙذ٘اٌٟاٖ  فیضیىذا٘اٖ ٞضاساٖ ٘فش اص تٛخٝ وـف خذیذ ٍٞٙأی وٝ ایٗ

٘ماط وٛا٘تٛٔی ٞٙٛص  ٔثاَ، ػٙٛاٖ تٝ [1] .ؿىُ ٔی ٌیشد خذیذ ٞای آصٔایؾ ٚ ٞا ٘ظشیٝ ٚ تٝ تىأُ ؿشٚع خذیذ

 [1] دس ایٗ تٛػؼٝ ی تذسیدی تٝ ػش ٔی تش٘ذ.
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تٍٛ٘ٝ ای سفتاس ٔی وٙٙذ  ٔی تاؿٙذ ٚ وادیْٛ ػّٙیذ اص لثیُ ٘یٕٝ سػا٘اٞا وٛچىی اص رسات وٛا٘تٛٔی ٘ماط

ػغٛح  تٝ داخّی خٛد سا ٞای اِىتشٖٚ خزب وٙٙذ ٚ ا٘شطی ٘ٛس آٟ٘ا ٔی تٛا٘ٙذ [2]تىی تٛد٘ذ. ٌٛیی آٟ٘ا اتٕٟا وٝ

دسخـاٖ،  وٛا٘تٛٔی یه ٘مغٝ [1] غ وٙٙذ.ػاع  ا٘شطی تٛػظ ٘ٛس  ٚ پغ اص آٖ تاالتش تفشػتٙذ، ا٘شطی

وٝ ایٗ خلٛكیت ؿاخق ٔغّٛب  تشای سدیاتی  سٍ٘ذا٘ٝ ٔی تاؿذ، یه ِٔٛىَٛ اص تش سٚؿٗ تؼیاس

 صٔا٘ی وٝ اص ٔیىشٚػىٛج اِىتشٚ٘ی ٘تٛاٖ اػتفادٜ وشد، تثذیُ ٔی ٔٛخٛد ص٘ذٜ یه حشوت حاَ دس ِٔٛىِٟٛای

 [1] ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت. ىیتیِٛٛطی تشچؼة صدٖ تٝ ػٙٛاٖ ایٗ فشایٙذ وٙذ.

 

 كٙؼت دس فٙاٚسی ٘ا٘ٛ إٞیت -2

وٝ  [1] یه ٔیّیٕتشاػت. یه ٔیّیٛ٘یٓ تشاتش یه ٘ا٘ٛٔتش تا (،) ٔیّیٛ٘یْٛ ٞضاس ٘ـاٖ دٞٙذٜ "٘ا٘ٛ"

ػتاسٜ  ٘اْآٍ٘ؼتشْٚ  [1]تاؿذ. ٔی اػت ٙا٘ٛٔتشتشاتشیى آٍ٘ؼتشْٚ 16 [1].اػت اتٓ ٞیذسٚطٖ 16 ػشم تشاتش تا

عیف  ػّٓ اِٚیٝ فشَٔٛ ٘ٛیؼاٖ یىی اص وٝ  (،1874-1814) آ٘ذسػدٛ٘اع آٍ٘ؼتشْٚ، ػٛئذی، فیضیىذاٖ ٚ ؿٙاع

عیف ػٙدی   تىاس تشدٜ  آٍ٘تؼشْٚ تغٛس ٌؼتشدٜ دس ٔغٙاعیغ صٔیٗ،ا٘تماَ حشاست ٚ ٚیظٜ [1]تٛد. ٔذسٖ ػٙدی

ٚاحذی  أٛاج ٘ٛسدس ٍش عَٛتیا٘ وٝ أٛاج خٛسؿیذی ػادی عیف اص ی فٛق اِؼادٜ یه ٘مـٝ  اٚ[ 1]ٔی ؿٛد.

ٔٛسد اػتفادٜ لشاس   تاتؾ عَٛ ٔٛج تشای تؼییٗ ٔؼٕٛال عَٛ ایٗ ٚاحذ[1]ٔیّیٕتشسا ا٘تـاس داد. ٔیّیٛ٘یٓ دٜ یه اص

اٚ وـف وشد  [1]ؿٙاختٝ ؿذٜ اػت. ٔتش()  اٍ٘ؼتشْٚ ػٙٛاٖ تٝ ٔی ٌیشد ٚ دس حاَ حاضش

 .پشداخت ؿفك ؿٕاِی تشسػی عیف تٝ اٚ تٛد وٝ تشای اِٚیٗ تاس ٚ سد،ٚخٛد دا ٞیذسٚطٖ  خٛسؿیذ اتٕؼفش دس وٝ

 ٔتش( ٌشفتٝ ؿذٜ اػت،)  تٛس ؿؼاع ٔتفاٚت ٔی تاؿذ ٚاحذ پایٝ اتٓ لغش اٌشچٝ، [1]

ٌشفتٝ ؿذٜ اػت  ٚاحذ پایٝ آٍ٘ؼتشْٚ پٙح یه تا ٚاتؼتٝ تٝ ایٗ ػٙلش اػت وٝ  حذٚد یه اتٓ لغش أا

دس حذٚد  تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ، ٔیىشٚٔتشاػت. دس یه اتٓ 16666تا  2666 ٚ یه ٘ا٘ٛٔتش دس اتٓ 16 تا 2 اص ایٗ اػت.

 [2]داسد. ٚخٛد یه ٘ا٘ٛٔتش دس ػیّیىٖٛ اتٓ لغش 3

  ا  ایدادخذیذی س ٚ ٔٛاد ػاختاسٞا اتٕٟا دس ٔمیاع ٘ا٘ٛ ِٔٛىِٟٛا ٚ ػاللٕٙذ تا تغییشات دس ٘ا٘ٛدا٘اٖ تٙاتشایٗ

[ 1]وٙٙذ. ٔی ػُٕ دس ٔمیاع ٘ا٘ٛٔتشی وٝ ػاختٗ ٔٛاد اػت ػّٓ ٞٙش ٚ ، فٙاٚسی ٘ا٘ٛاص ِحاػ فٙی[ 1]وشد٘ذ.

ایٗ أىاٖ سا ٔیؼش ٔی  وٝ اػت ػغح ِٔٛىِٛی ٔٛاد دس خّك ٚ تغییشات تٛا٘ایی ٔفْٟٛ وّی، فٙاٚسی ٘ا٘ٛ، دس

لاتّیت ٞای  ٚ اػت ٔماٚٔت تؼیاس تاال داؿتٗ  ٚصٖ ػثه، داؿتٗ ٔا٘ٙذ تٟثٛد یافتٝ تش خٛاف ٔٛاد ی تا تا ػاصد

دس صٔیٙٝ ٘ا٘ٛ وٝ تؼٙٛاٖ  پظٚٞؾ سٚیىشد اص دیٍش یىی  [1] تشق ٚ ٌشٔا سا ایداد وشد. سػا٘ایی دس اص خّٕٝ تیـتش

top-down nanofabrication ،آٟ٘ا  واٞؾ تٛدٜ ٔٛاد ٚ واس تا ؿأُ  ٔـٟٛس اػت

آٚسی اػتفادٜ  فٗ تٛػؼٝ شدس عشح ٞایحاَ حاض وٝ دس سٚؿی اػت ػٕٛٔی تشیٗ ایٗ (2]اػت. ٘ا٘ٛٔتش ا٘ذاصٜ تٝ

 [2]ٔی ؿٛد.

. ٘ا٘ٛ ٘فت ٚ ٌاص تأثیش چـٍٕیشی تش سٚی تٕأی تخؾ ٞای كٙؼت داسد اص خّٕٝ كٙایغ ٞای فٙاٚسی ٘ا٘ٛ

ٞذایت  تا افضایؾ صٔیٗ ٌشٔایی تٛػؼٝ ٔٙاتغ تشای ٞا افضایؾ فشكت تىِٙٛٛطی ٔی تٛا٘ذ تٕٙظٛس

صٔیٗ  ا٘شطی تِٛیذ تشای خٛس٘ذٜ وٝ ٔی تٛا٘ذ ضذ ٔٛاد اص دس تٛػؼٝ ٚ وٕه دسٖٚ چاٞی خذایی تٟثٛد حشاستی،

تشای ٔـخق   دس ٔمیاع ٘ا٘ٛ یفّضات  اصحاضش حاَ دس  (2]تىاس سٚد. دؿٛ ٔی اػتفادٜ ٌشٔایی

 [2].ا٘ذ ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌشفتٝ طئٛؿیٕیایی اوتـاف ػًٙ ٔؼذٖ سػٛتات ٕ٘ٛدٖ
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 یدا٘ٝ سیض پٛدس ٚ ٘ا٘ٛٔتشی تا رسات ؿذٜ  ٔخّٛط ای غ پیـشفتٝٔای اص ٘فت، ٞای تخللی آصٔایـٍاٜ اص تشخی

كذٔٝ  تشویة ایٗ [ 1] ٔی تخـذ. تٟثٛد سا حفاسی سٚ٘ذ ػشػت تٝ ٔیضاٖ لاتُ تٛخٟی وٝ اػتفادٜ ٔی وٙٙذ

 [1] أىاٖ تٟشٜ تشداسی تیـتش ٘فت اسفشاٞٓ ٔی آٚسد.ٚ  حزف سا چاٜ دس ػًٙ ٔخضٖ تٝ

 

 ٌاص كٙؼت ٚ ٘ا٘ٛ فٙاٚسی -3

 [1].ٌیشد لشاس اػتفادٜ ٌاصغیش ٔتؼاسف ٔٛسد تٛػؼٝ ٔٙاتغ أىا٘ات تٝ ٔٙظٛس افضایؾ ٔی تٛا٘ذ سی ٘ا٘ٛفٙاٚ

  ٔایغ ویفیت (LNG)  عثیؼی  ٔایغ -ٌاص تٟشٜ ٚسی ٚ  تٕشوض تش سٚی صیشػاخت ،ؿأُ وٛتاٜ ٔذت ٞای چاِؾ 

خغٛط  ؿأُ تٛػؼٝ ٜ ایٔیاٖ دٚس ٞای چاِؾ، (GTL)  ٔایغ تٝ  فٗ آٚسی ٌاص ٚ تٛػؼٝ (LNG)  عثیؼی

ٚ ٔؼائُ ٔشتٛط  ،)تثذیُ دٚتاسٜ تٝ ٌاص( تِٛیذ، ،(GTL)  ٔایغ تٝ  ٌاص ؿٙاٚس ػىٛٞای ػاخت ،ِِٛٝ

سا دس دػتٛس وش لشاس آٟ٘ا   ىٝ تایذٔؼائُ تّٙذ ٔذت ( 1) ٔی تاؿذ. عثیؼی  ٌاص فـشدٜ ٚ ٘مُ حُٕ ٚ ػاصی رخیشٜ تٝ

اِىتشیؼیتٝ تِٛیذ ؿذٜ  حُٕ ٚ ٌاص ٔٙثغ  دسٔحُ یّٝ اِىتشیؼیتٝتٛػ ٞای ٚ ٌاص ٔتاٖ ٞیذسات تِٛیذ ؿأُ داد،

ٔی تٛا٘ذ  فٙاٚسی ٘ا٘ٛ ،ٔی تٛا٘ذ فٙاٚسی ٘ا٘ٛت، اػ تٝ تاصاس خظ ِِٛٝ تٛػظ ٌاص تٝ خای تشای فشٚؽ

تشای   ٞا غـاء٘ا٘ٛ ٚ ٘ا٘ٛ واتاِیؼت ٞا غیشٔتؼاسف سا تا تٛػؼٝ عثیؼی ٌاص ٔٙاتغ دػتشػی تٝ تا ٔشتثظ ٔـىالت

  فـشدٜ عثیؼی ٌاص ا٘تماَ د دس٘ا٘ٛػاختاس ٔٛاد تا ایداد ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذٚ ٕٞٛاسػاصد ،(GTL)  ٔایغ تٝ  ٌاص تِٛیذ

 [1.]ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیشد دس ٔؼافت ٞای عٛال٘ی

 

  ٘فت كٙؼت ٚ فٙاٚسی ٘ا٘ٛ -4

 [1]اػتٛاسٔی  تاؿذ. ٚ پایذاس ٔٛاد تٝ ٔشتٛعٝ خٛیؾ ٘یاص فشآیٙذٞای تٕأی تمشیثا دس كٙؼت ٘فت

٘ا٘ٛ  تِٛیذ ٕ٘ٛد. ٌشٜٚ ٚ لٛی تش ٔماْٚ تش تدٟیضات ساػثه تش، ٔمیاع ٘ا٘ٛ، ٔی تٛاٖ دس چٙیٗ ٔٛادی ایداد تا 

٘اْ وشتیذ ٝ ت  ػشأیىی ٘ا٘ٛ پٛدس یه اص اِٚیٗ تٛػؼٝ دٞٙذٌاٖ  یىی دس ًٞٙ وًٙ GPآٔٛصؿی تىِٙٛٛطی

تش  حاَ تشسػی  ایٗ ؿشوت [ 2]اػتحىاْ فٛق اِؼادٜ تٛدٜ اػت.ٔی تاؿٙذ وٝ ٘تیدٝ آٖ ػاخت ٔٛادی تا  ػیّیىٖٛ

تا  ػخت تشؿذٖ ٚ ٔماْٚ ٚ تٝ تٛا٘ذ ٔی ٘ا٘ٛػاختاس ٔٛاد ٔؼتمذ اػت وٝ ٚ سٚی وأپٛصیت دیٍش ٔی تاؿذ

كٙؼت  تؼیاسی دس تاِمٜٛ واستشدٞای  ٘اِِ٘ٛٛٝ ٞا [2]وٕه وٙذ.  ؿذٖ تدٟیضات حفاسی دس تشاتش ػایؾ تش دٚاْ

لٛی  ٔی تٛا٘ذ تشای ػاخت ػىٛٞای حفاسی دسیایی ػثه تش، ٘ا٘ٛ ِِٛٝ ٞا تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ،  [1]داس٘ذ. ٘فت

٘فت ٚ  تشوشدٖ خذایؾ ػادٜ تا ٔی تٛا٘ذ فٙاٚسی ٘ا٘ٛ  [1]ٔٛسد اػتفادٜ لشاسٌیش٘ذ.  ٔماْٚ دس تشاتش خٛسدٌی ٚ تش

دسن  عشیك اص ٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ،ت [2]تِٛیذ ٘فت ٚ ٌاص وٕه ؿایا٘ی ا٘داْ دٞذ. وٕه تٝ تٟثٛد  ٔخضٖ ٌاص دس

فٙاٚسی  ا٘شطی پان تاِمٜٛ صیادی ٔٛخٛد ٔی تاؿذ وٝ ٔی تٛاٖ تااػتفادٜ اص ٔٙاتغ دس ػغح ِٔٛىِٛی. فشآیٙذٞا تٟتش

ایٗ فٗ  [1]خٛؿثختا٘ٝ تی خغش تش ٔی تاؿذ. دس تخؾ ٘فت ٘ا٘ٛ واتشد ػّٕی اصفٙاٚسی  [1]آٟ٘ا سا افضایؾ داد.  ٘ا٘ٛ

ٔٛخٛد دسػغح ٔـتشن تیٗ  فشآیٙذٞای تٟتش دسن اص عشیك ٘فت، تاصیاتی تٟثٛد سا تشایخاِثی  ا٘ذاص چـٓ آٚسی

اص ٞٓ ٔی  تٝ عٛس ٔٛثشتشی  آب ٚ سٚغٗ ٞذف دسن تٟتش خذایؾ، ٔایؼات ٚ خأذات پیؾ سٚی ٔا لشاس ٔی دٞذ

دس ایٗ سٚؽ   [2]تیٛػٛسفاوتا٘ت دس تٟثٛد تاصیافت ٘فت تىاس تشدٜ ؿٛد. ؿىُ ٔی تٛا٘ذ تٝ فٙاٚسی ٘ا٘ٛ [1]تاؿذ.

خٛاس ِٔٛذ تیٛػٛسفىتا٘ت ٚ یا تیٛػٛسفىتا٘ت سا ٕٞشاٜ آب تٝ دسٖٚ ٔخاصٖ صیشصٔیٙی ٘فتی  ٔؼٕٛالً تاوتشی ٘فت

خاْ سا تشای سؿذ ٚ تىثیش خٛد ٔلشف وشدٜ ٚ پغ اص  ٔیّیاسدْ ٘فت   8ٞا دس حذٚد  تاوتشی  [1]وٙٙذ. تضسیك ٔی

تٝ ایٗ  [1]ؿٛ٘ذ. فت ٚ سٚاٖ ؿذٖ آٖ تٝ ػٕت چاٜ اكّی ٔیتِٛیذ تیٛػٛسفىتا٘ت، ٔٛخة واٞؾ وـؾ ػغحی ٘ www.SID.ir
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 [1].ٞای ػٍٙی اعشاف ٔخضٖ سا اػتحلاَ وشد تٛاٖ تخؾ اػظٓ ٘فت ٔٛخٛد دس الیٝ عشیك ٔی

 

 صیؼت ٔحیظ فٙاٚسی ٘ا٘ٛ ٚ -5
  تٛاٖ ٔی فٙاٚسی ٘ا٘ٛ تا اػتفادٜ اص ٔی تاؿذ، أا ٘فت اص ٔـىالت تِٛیذ ٌاصٞای  ٔٛاد ؿیٕیایی تٛػظ آِٛدٌی

رساتی وٝ تا  دس حاَ حاضشفیّتشٞا ٚ  [1].واٞؾ داد تٝ عٛس لاتُ ٔالحظٝ سا اِٛدٌی ٞای كٙؼت

  [2]آب ٚ خان حزف وٙٙذ. اص خیٜٛ ٚ ٘فت تخاس تشویثات آِی فشاس سا اص  ٔی تٛا٘ٙذ تٛػؼٝ یافتٝ ا٘ذ ٘ا٘ٛػاختاسٞا

ی  تش سٚی آ٘چٝ وٝ اص عشیك خشیاٖ ػثٛس وٙتشَ وأّٛ دلیم وٝ دس ٔمیاع ٘ا٘ٛعشاحی ؿذٜ ات  ٞای غـاء فیّتشٞا ٚ

لشاس  ؿٙاختٝ ؿٛد، "ٞٛؿٕٙذ ٔایؼات" ٔی تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ وٝ ٔایؼاتاػت ٘ٛع خذیذی اص  [1]ٔی وٙذ سا داس٘ذ.

تا اضافٝ  ٘ا٘ٛ ػیاَ ٞا وٝ ایٗ  [1]لشاس ٌیشد. كٙؼت ٘فت ٚ ٌاص  دػتشع دس اػت تغٛس فضآتٙذی ای

ػیاَ عشاحی ؿذٜ  خٛاف آٖ تشخی اص تٟثٛد یا ٚ تٝ ٔٙظٛس افضایؾ  یاَیه ػ تٝ nanofabricated رسات وشدٖ

ٔی  ٔؼّك ٔی تاؿٙذ. فاص ٔایغ وؼش ٞای  حدٕی وٓ فاص ٔایغ رساتی ٞؼتٙذ وٝ دس ٘ا٘ٛ  اػاػا،  (2]اػت.

دس  اػتفادٜ ٔٛسد ٘ا٘ٛ رسات  [1]. اص آٟ٘ا تاؿذ ٞای ٔخّٛط یا ٔا٘ٙذ ٘فت، آب، ٔایؼی ٞش تٛا٘ذ

ٔی  فاص ٔایغ  [1]ٔی تاؿذ. ٔایغ ٔحیظ دس پشاوٙذٜ ٘أحَّٛ یا خٛاف تا آِی غیش تشخیحا ٔایؼات عشاحی

دس  اػتفادٜ ٔٛسد ٘ا٘ٛ رسات  [1]اص آٟ٘ا تاؿذ. ٞای ٔخّٛط یا ٔا٘ٙذ ٘فت، آب، ٔایؼی ٞش تٛا٘ذ

تٍٛ٘ٝ  ٔی تٛاٖ سا آٟ٘ا  [2]ٔی تاؿذ. ٔایغ ٔحیظ دس پشاوٙذٜ ٘أحَّٛ یا خٛاف تا آِی غیش تشخیحا ٔایؼات عشاحی

سٚی تشخی  اخیش آصٔایؾ ٞای  [2]تاؿٙذ. ٚ ٔحیظ صیؼت تا ٔایؼات ٔخضٖ ػاصٌاس ای عشاحی ٕ٘ٛد وٝ

واٞؾ   ٘یشٚی دسي ٔا٘ٙذ ػیاالتی تا اٍ٘یضی سا  ؿٍفت خٛاف ٕٞشاٜ تا تا أیذٚاس وٙٙذٜ ٘ا٘ٛػیاالت ٘تایح اص 

دادٜ  ٘ـاٖ ضذ صً٘ پٛؿؾ ٚ تشؿٛ٘ذٌی تغییش شایت ؿٗ ٚ ٔاػٝ، طَ، ٔحلٛالت یافتٝ، ػیاالتی وٝ تشای تثثیت

 [2]اػت.

    

 اوتـاف فٙاٚسی ٘ا٘ٛ ٚ -6

لاتُ اػتٕاد  اغّة ػایشاتضاس ا٘ذاصٜ ٌیشی اِىتشیىی ٚ لذیٕی ػٙؼٛسٞای دٔا ٚ فـاس تاال، دس ؿشایظ

 دلاتُ اػتٕا ػٙؼٛسٞای دس حاَ تٛػؼٝ ٔدٕٛػٝ ای اص حاضش حاَ دس أا ٔحمماٖ ٘یؼت،

دس چاٜ ٞای  كٛتی ٚ أٛاج ٘فت خشیاٖ ٔیضاٖ فـاس، دٔا ٚ تشای ا٘ذاصٜ ٌیشی فیثشٞای ٘ٛسی اص فٝكش تٝ ٔمشٖٚ ٚ

واس   ٔیذاٖ ٞای اِىتشٚٔغٙاعیؼی حضٛس دس ساحتش خیاَ تا دس ا٘ذاصٜ وٛچه، خذیذ ایٗ ػٙؼٛس  [1]ٞؼتٙذ. ٘فت

دس سٚؽ اوتـاف ٘فت دس یه لیٕت تذٖٚ دخاِت  ٚ ٔی تٛا٘ذ وٙٙذ، واس تاال ٚ فـاس دٔا دس ٔی تٛا٘ٙذ وٙٙذ، ٔی

 [1]اػت. پشٞضیٙٝ تؼیاس  چاٜ ٞای ٘فت دس لذیٕی ػٙؼٛسٞای  ٚ تغییش خاتدایی   [1]ٔحؼٛع تغییش وٙذ.

  [1]تاؿذ. اوتـاف ٘فت ٌأی تٝ خّٛ دس خٛد، اػتٕاد لاتُ ٞای دلیك ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ تا ٔی تٛا٘ذ ایٗ فٗ آٚسی أا 

ٔخاصٖ  خٛاف تتٛا٘یٓ  ٘ا٘ٛ ػٙؼٛسٞای اص اػتفادٜ تا تا  ٔا اخاصٜ ٔی دٞٙذ تٝ ٕٔىٗ اػت دس آیٙذٜ، ایٗ كٙؼت

آٟ٘ا سا  ٔایغ ٚ اثشات فؼُ ٚ ا٘فؼاالت  / ػًٙ پیچیذٜ ای اص ػٕیك سا تشسػی ٚدسن تٟتشتٕاٞیت

ٔٙاػة سا عشاحی  اوتـافی عشح یه فاصی سا تٝ پشداصیٓ ٚ ٕٞچٙیٗ تتٛا٘یٓ فشاٞٓ آٚسدٖ چٙذ خشیاٖ دس

 [2]ٕ٘ائیٓ.
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اص صٔا٘ی وٝ عال ٔمیاػی تشای ثشٚت ؿذ ٔشدْ ػؼی داؿتٙذ تا ٔشدْ خٛاػتٙذ وٝ ثشٚتٕٙذ تاؿٙذ، تشای لشٟ٘ا 

ٔشدْ ٕٞچٙیٗ ػؼی داؿتٙذ تا إِاِغ سا دسػت وٙٙذ صیشا ٘ٝ تٟٙا آٖ ٞا ٌشاٖ ٞؼتٙذ ٚ   [1] عال سا تٝ ٚخٛد آٚس٘ذ.

ٚ وأال ػٛدٔٙذ دس واستشدٞای كٙؼتی ٔثُ تشؽ. تش خالف عال،  ٔی تاؿٙذ٘ـاٍ٘ش عثمٝ اؿشاف، تّىٝ ٘ایاب ٘یض 

 [1]إِاع ٞا اص وشتٙی ػاختٝ ؿذٜ ٚ تٝ آػا٘ی فشاٞٓ اػت ٚ لیٕت اسصاٖ داسد.

اٌش ٞشوؼی ٔی تٛا٘ؼت تٝ آػا٘ی اتٓ ٞای وشتٗ سا دس وٙاس ٞٓ لشاس دٞذ تا إِاع ٞا سا ؿىُ سٞذ اٚ فٛساً 

تیدٝ تغییش دس اص ٔضایای ٕٔىٗ ٘ا٘ٛ ٘تیدٝ وٛچه ػاصی ٞؼتٙذ دس حاِیىٝ دیٍش آٟ٘ا ٘ تشخی  [1]ثشٚتٕٙذ ٔی ؿذ.

تٝ خاعش آػا٘ی لاتُ دػتشع تٛدٖ ٔخاصٖ آٟ٘ا تخّیٝ ؿذٜ ا٘ذ، ظٛاٞش كٙؼت ٘فت ٚ ٌاص خاكیت ٔٛاد ٞؼتٙذ، 

حفاسی ٚ  افضایؾ تىٙیه ٞای ٔٛسد تشدیذ اػت وٝ ٔٙدش تٝ افضایؾ تافتٗ لیٕت ٞا ٚ ٔحذٚد وشدٖ ػّٕیات

ایٗ ٌضاسؽ یه فشكت فشٚختٗ ٟٔٓ تشای حالَ ٞای پایٝ ٔٛاد ٘ا٘ٛ وٝ تا ٘اخاِلی   [1]فٙاٚسی تِٛیذ ؿذٜ اػت.

ٞای خٛسدٌی دٔاٞا ٚ فـاس ٞای تاال ٚ ؿٛن حاكُ اص تاس،ػایؾ ٚ دیٍش ؿشایظ ٔحیغی ٔدادِٝ ٔی وٙٙذ. تا ایٗ 

دیذٜ ٔی ؿٛد وٝ   ٘فت ٚ ٌاص تىِٙٛٛطی ػثذ خشیذ دس ٞٙٛص ٘ا٘ٛ ٔٛاد ٔثتٙی تش ٔحلٛالت تؼذاد تؼیاس وٕی اص حاَ،

  [1] صیش ٘ؼثت داد: ٔٛضٛع سا ٔی تٛاٖ ٘اؿی اص ػٛأُ ایٗ

 .E & P تخؾ ٘ٛآٚسی دس ػذْ *

 .ٔٛا٘غ ػذ ساٜ تشای ٚسٚد ٚ اختیاس *

 .ٔـاٞذٜ ؿذٜ خغش ٚ ٞضیٙٝ *

  .آٌاٞی ػذْ*

سٚاتظ ؿشیىی تا تٛػؼٝ دٞٙذٌاٖ ٔٛاد٘ا٘ٛ دس ٔشاحُ  ، ؿشوت ٞا ٘فت ٚ اص ٌاص یاد ٚاسدتشای آػاٖ ٔشدٖ ایٗ

ٞش دٚ خٙاح ٘یاص تٝ لثَٛ وشدٖ داس٘ذ وٝ تشخی اص ضشٚسیات خش وـف تایذ تشای فشٚختٗ ٔٛاد ٘ا٘ٛ ٝ تاؿٙذ، اِٚی

٘ٛاحی ٔتؼذدی ٚخٛد داس٘ذ دس خایی وٝ فٙاٚس ٘ا٘ٛ ٔی تٛا٘ذ وٕه وٙذ تٝ تأثیش تیـتش، خشج وٕتش  [1] آٚسدٜ ؿٛ٘ذ.

ٙاٚسی ٞای پاوتش ٔحیغی تیـتش ٘ؼثت تٝ آٟ٘ایی وٝ تٝ آػا٘ی فشاٞٓ ٞؼتٙذ. اٌشچٝ ٟٕٔتشیٗ وٕه وشدٖ ٚ ف

خایضی داؿتٝ تاؿذ ٔثُ ٔٛاد تٟتش تشای تدٟیضات اوتـاف یا واتاِیضٚسی ٞای تٟثٛد ٕٔىٗ اػت واستشدٞای غیش

ظش تٍیشد تٛدخٝ ٞای اػاػی تشای دس ٘  [2]دس حٛصٜ ٞای ٔتؼؼذ ا٘شطی.یافتٝ، فٙاٚسی ٘ا٘ٛ پیـٟٙاد ؿذٜ اػت 

 [1] پیؾ سٚ.تحمیك اٞذاء  ؿذٜ تشای ٘ا٘ٛ، تؼیاسی اصایٗ پتا٘ؼیُ ٞای ٔحتُٕ اػت تشای دسن تٟتش دس دٞٝ ٞای 

 

 ٘تیدٝ ٌیشی ٘تایح ٚ -8

حفاسی، ِِٛٝ  دس لاتّیت اعٕیٙاٖ ٚ افضایؾ واسایی ٔٙظٛس ٔٛاد تٝ ٚ اػتمأت تاال تشدٖ لذست -1

                                                        ٘ا٘ٛ.                                                                                                                        تفادٜ اص فٙاٚسی غؼات دٚاس تا اػل ٚ ٞا

 تا دٔا ٚ فـاس تاال. حیظدس ٔ حفاسی ٞای ػٕیك ٚ تٟثٛد حفاسی دس ،3 االػتٛٔشٞا تٟثٛد -2

ػیالب  تشای واستشدٞای ٔٛاد تٝ ٔٙظٛس افضایؾ آب دٚػتی، ٚ یا آّب ٌشیضی سفتاس تٝ ٔٙظٛس استماء عشاح خٛاف  -3

 ص٘ی تا آب.

                                                           
کل اٍلیِ خَد را پس از برداشتي ًیرٍی تغییر شکل در االستَهر، هَاد الستیکی، هَادی کِ بِ طَر راتی اًذازُ ٍ ش . 3

 دهای اتاق جبراى هی کٌذ. 
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٘إٍٞٗ  ػغٛح تشای دس حالَ ٘ـاٖ ٔی دٞذ ٚػذٜ وٝ ِٔٛىِٛی ، دیٙأیه اص اػتفادٜ تا تش وشدٖ ٘ا٘ٛرسات  -4

 اػت. ٔتخّخُ خأذات ٚ

 ؿٛد. ٚوـتی ٞای وٝ تاػث ػىٛ ٞای دسیایی، ٚ ٔماٚٔی ػثه  ػاخت ٔٛادی  -5

 . ٚ فـاس تاال واسایی تیـتشدس ٔحیظ ٞایی تا دٔا تٕٙظٛس اػتفادٜ اص ٘ا٘ٛحؼٍشٞا -6

تٝ ٔٙظٛس وـف ٔخاصٖ ٚ ا٘ذاصٜ ٌیشی خلٛكیات  ٔحاػثاتی ٚ تلٛیشتشداسی خذیذ اػتفادٜ اص تىٙیه ٞای  -7

 آٖ. 

خٟت اسائٝ دادٜ   ،اػتفادٜ ٞذایت رسات ٘ا٘ٛیی تٝ فضای ٞای خاِی تا دس ٔحیظ ٔتخّخُ  ٛحؼٍشٞااػتفادٜ ٘ا٘-8

 ػیاَ ٔخض٘ی. ٘ٛع ؿٙاختٗ ٚ ػیاَ ٘ظاست تش خشیاٖ ٔٛسد خلٛكیت ٔخضٖ ، دس ٞا

غی تضسٌتش تخاعش الت وٛچه دسٖٚ چاٞی تشای واٞؾ ٔخاسج حفاسی ٚ تٟیٝ حؼاػیت ٔحیتىأُ اتضاسآ  -9

 فاسی.تش ٌُ حٞشصسٚی وٕ
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