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 فایس خ یج دیژاپ ، :سخن سردبیر

مریکددا بدده ای آ مدددت هددا بعددد از حمهدده هسددته 

هدا   ژاپندی  ،ور هیروهیتدو تهیروشیما در زمان امپرا

و از  ،ها در زمینه اقتصداد  از چینی دتصمیم گرفتن

در زمینده   واتیکدان آمریکا در زمینده آشدوب و از   

تولیدد   اول از همده بده   ،پد  . تبهیغ درس بگیرند

به بدر   ،در گام بعد. ای روی آوردند انبوه و کارخانه

بات دو کره پرداختند و جندگ کدره را   ثهم زدن 

سوم به پیروی از سنت تبهیغات . پشتیبانی کردند

در ذهدن کودکدان و    ان راخودش بقدری ،واتیکان

کده امدروز   بزرگساالن جهدان زیبدا نشدان دادندد     

تددر از  هددای ژاپنددی کدده بسددیار کددم هزیندده انیمدده

 ،شدوند  هالییوود و بالییوود سداخته مدی   یها فیهم

تمدامی  . هایی به همان اندازه سودآور دارند فروش

و  ،های جهان را کارتون کردند و فروختند داستان

تدرین مدردم    رهندگ بده اسدم بدا ف    ران انام خودش

 .جهان ثبت کردند

با آمدن عضدو   ،حاال پ  از مرگ امپراتور پیرشان

. اند ها قدری عوض شده سیاست ،جدید امپراتوری

ژاپددن اسددتفاده از آشددوب خددار   رویکددرد امددروز 

و فرستادن ناو جنگی به خاورمیانده   ،ایست منطقه

البتده بدا توجده بده      .بخشی از این رویکدرد اسدت  

توان سایه  می ،بودن این امپراطور جدیدکارتر  تازه

به هر . آمریکای صهیونی را در این حرکات او دید

کده   ،حال ژاپن در حدال ندوعی دگردیسدی اسدت    

دهدد و   هایش را بیشتر بدروز مدی   بخشی از زشتی

کنند که این فرهنگ اصهیشان   خودشان اعالم می

 االمپید  ر هدای   بدازی مثال در حالیکه . بوده است

اند، به اسدم اینکده سدنت ماسدت      دستشان گرفته

قدبال طبدق قدوانین    . خورندد  مدی  اها ر تمام نهنگ

کشدتار  « ظداهرا »المههی حاضر شده بودند که  بین

ذره   ن ید احداال همد  . ادامده ندهندد   اهدا ر  نهنگ

هددم کنددار گ شددته انددد و بددا ناوهددای   اپوشددش ر

و قاصدد  ! افتندد شدکار نهندگ    المههدی راه مدی   بین

 .های آمریکا به ایران شدند اهانت تهدیدها و

کدم   ژاپدن  از طرفی اعالم شد نرخ موالیدد امسدال  

درصد کمتر از سدال قبدل، حددود     02. شده است

امدا کداهش ندرخ    . هزار کودک متولد شددند  911

موالید به معنی عدم تمایل بده بدرهم زدن ثبدات    

از حدود ی  ماه پدیش  . یستجهانی توسط آنها ن

ه منطقده تنگده هرمدز و    نگی شان را بد جناوهای 

خهیج فارس آوردند و ایدن نداو و ناخددای آن هدر     

. روز در حدال اناددام عمهیداتی در منطقدده ماسددت  

های بیشتر  دنبال بازار ،از سوی دیگر ،ها هم چینی

هدای   کشدتی  ند؛سدت هثبداتی منطقده   در این بی 

منطقده عمدان و خهدیج     ،هدا  بزرگ مداهیگیری آن 

هدا   برای مردم قانون مدار ایران که با لنج افارس ر

هایشان که انددازه بسدیار کدوچکی دارندد،      و قایق

تدالش   بدا  هندوز . اندد  دهعاری از ماهی و صید کدر 

بنددر چابهدار و    ،پشتی و کارشدکنانه داخهدی   الک

را معهق نگده داشدته تدا ببیندیم کددام       آهن آن راه

 .کننددد  شددروم مددی  انددگ سددوم ر جکشددورها 

و دوم شرکت کننده نبود امدا   اول ایران در جنگ

هدا هدر    ناشی از آن جندگ  کشتار و قحطی و ضرر

بار بیشدتر از تمدامی شدرکت کننددگان و بده راه      

اندازان این جنگ ها در ایران اتفدا  افتداد، و هدر    

با دشمنان مبارزه  دخواستن هم مردم ایران میبار 

سالح دست بگیرند و نگ ارند که هدم پیداز    ،کنند

بخورند هم کت  را، اما دولت قاجدار در جندگ    ار

در جندگ   پههدوی انگهدی  و دولدت    محصولاول 

 ،آمریکدددا محصدددول مشدددترک انگهدددی  و دوم 

حتدی ارتدش مدا از حقدو      نگ اشتند که مردم و 

ها دفام کنند، هنوز سربازان ما که در  جانی ایرانی

زمان پههوی و جنگ دوم جهانی حضدور داشدتند   

ها  حویل سالح ها به متااوزاز خاطرات خفت بار ت

 .کنند دشمنان مردم با سرافکندگی یاد میو 

چرایی این رفتار توسط دولت های مدا در همدان   

در کتدداب روزنامدده . شدد  زمدان هددم پرسدیده مددی  

پرسدد کده    خاطرات عین السطنه بارها با عاز می

چددرا دولددت مددا همکدداری مددردم را بددرای خددرو  

چون با وجودیکده جندگ   ) گیرد؟ انگهیسی ها نمی

در همه دنیا تمام شده بود و متااوزین نیروهدا را  

ایران خار  کرده بودند، انگهیسی ها حاضر نبودند 

کنند کده   ها اعالم می هر بار دولت!( را ترک کنند

شدود   اقتصاد شکننده اسدت و نمدی  وضع داخهی و 

 . به خارجی چیزی گفت

 مسئول وضع داخهدی و حضدور   ،دولت با مماشات

البتده ژاپدن   . نیروهای خارجی در منطقده ماسدت  

هدا   احترامی به ایراندی  حتی بیشتر از آمریکا در بی

هنوز یکسدال نشدده از ان روزی کده     .سابقه دارد

خبرنگار ما در ژاپن کنار نقشه ایران ایسدتاد و بده   

مدا رسداند   ( یا خائن)اطالم دولتمداران ساده لوح 

فدارس را تغییدر   ها در نقشه ایران خهیج  که ژاپنی

اما دولتمداران ما هنوز هم ناو جنگدی  . اند نام داده

بده جدای    ،کنندد  آنها را فقط اسقبال و بدرقه مدی 

یا به  ،اینکه ناوهای ما در منطقه آنها ساکن شوند

مدان داشدته    انقددر تسدهط بدر منطقده    جای اینکه 

 .باشدددیم کددده فضدددا برایشدددان نددداامن شدددود   

سدیه کده   در این میدان رزمدایش ایدران چدین رو    

بیشتر به ابتکار روسیه در دریای عمان و اقیانوس 

هنددد در حددال برگددزاری اسددت کدده تددا حدددودی  

  .نوشدارو بعد مرگ سهراب است
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هرقدر روند رکودی ایدران بیشدتر   

شود، مردم کشورهای همسدایه و  

ها بیشدتر ضدعی     اقتصاد خرد آن

حتددی اگددر آن کشددورها . شددود  مددی

المههی، یدا   های بین سازمانتوسط 

کشورهای متخاصم ایدران، مدورد   

 .حمایت مالی قرار گیرند

 ستانپا منطقه اقتیادج 

 

 اسدالمی جمهدوری  رسدمی  با نام  پاکستان

اسالمی جمهوریۂال ج: بده زبدان اردو  ) ،پاکستان

 در حددال توسددعهاز اقتصددادهای  (پاکسالاا 

 .است

ایددران بدده عنددوان یکددی از بزرگتدددرین     

کشورهای منطقه دوره رکدود اقتصدادی را   

کند، بقیه کشورهای منطقده نیدز    تکرار می

هرقددر روندد   . گیدرد  از این رکود تاثیر مدی 

رکودی ایران بیشتر شود، مردم کشورهای 

ها بیشتر ضعی   همسایه و اقتصاد خرد آن

توسددط حتددی اگددر آن کشددورها . شددود  مددی

المههدی، یدا کشددورهای    بددین هدای  سدازمان 

متخاصم ایران، مورد حمایدت مدالی قدرار    

ایددن رونددد را بدده طددور ویدد ه، در  . گیرنددد

بیندیم، کده در ادامده بده آن      پاکستان مدی 

   .پردازیم می

پاکستان، کشوری واقع در جنوب شرقی 

 ، وباشد می آباد اسالمپایتخت آن  .آسیاست

پ  از  .ندهست مسهمان آنمردم % 92

های م هبی این کشور  مسهمانان، اقهیت

یا هندو، مسیحی، پارسی : عبارتند از

واحد پول کشور . زرتشتی، سی  و بودایی

 «PKR» روپیه است که با نماد پاکستان

همسایگان این  .دهند را نشان می آن

افغانستان، جامو و کشمیر، کشور 

پاکستان  .باشند می ایرانهندوستان و 

دارای چهار ایالت شامل پنااب، سند، 

غرب، بهوچستان و نواحی -سرحد شمال

 .باشد خودمختار قبایهی می

ترکیبی از )زبان رسمی این کشور اردو 

انگهیسی . است( کیفارسی، عربی، و تر

رسمی مردم این کشور دومین زبان غیر

 .باشد می

 اقتیاد

 
اقتصاد پاکستان، اقتصادی در حال توسعه 

المههدی   بندابر گدزارش سدازمان بدین    . است

پول، نرخ رشد اقتصاد پاکسدتان بدا حددود    

بده   0101اهش بدرای سدال   درصد کد 1.0

در همین . بینی شده است پیش 0.4میزان 

، ندرخ  درصدد  2.8گزارش، ایران با صدعود  

 . را خواهد داشت 1.0رشد 

 درصدد  21از  خدمات در پاکستان با بیش

بیشترین سهم را در تولیدد ناخدالم مهدی    

نیروی کار ایدن   درصد 38. این کشور دارد

کشداورزی   .کشور در این بخش قرار دارندد 

هدددای وابسدددته بددده آن مانندددد  و بخدددش

و  لبددرداری از جنگدد  داری، بهددره جنگددل

نقددش محددوری در اقتصدداد گیددری  مدداهی

 سددهم آن ، بدده طددوری کددهدارد پاکسددتان

از تولید داخهی ناخدالم ایدن    درصد 08.9

چنددین  هددم .کشددور بدده آن اختصددا  دارد

نیروی کار این کشور در ایدن   درصد 40.3

برنج درجه ید   . حوزه مشغول کار هستند

تولیدددات  درصددد 01.3پاکسددتانی تقریبددا 

. گیددرد کشدداورزی ایددن کشددور را در برمددی

ذخایر معددنی آن شدامل ذغدال سدنگ، و     

تان، صنایع م  بوده، و صنایع عمده پاکس

 .باشد غ ایی و فهزی می

شدامل   پاکسدتان منابع اصهی مواد معددنی  

آهدن،  ، باریدت، مد ، سدنگ    سدنگ  زغدال 

پاکسدتان  . باشدد  مدی سنگ آه  و نمد   

این کشدور  . ای از انرژی دارد منابع گسترده

و از نظدر گداز،    متوسط ،ذخایر نفتاز نظر 

سددنگ و بددر  آبددی ذخددایر قابددل    زغددال

چین و پ  از آن، هندد،  . ای دارد مالحظه

منددابع طبیعددی   خریدددارانتددرین  عمددده

تقاضدای ایدن دو کشدور     .پاکستان هستند

این منابع به حدی است که بدا  خرید برای 

 .کنندگان داخهی در رقابت هستند مصرف

: عبارتندد از  پاکسدتان تی اصادرعمده اقالم 

ماننددد )منسددوجات، محصددوالت معدددنی  

مانندد  ) ، مدواد غد ایی  (سیمان و جواهرات
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و محصددوالت  (و سددبزیاات بددرنج، میددوه

 .مانند ماهی حیوانی

پاکسددددتان از  جمهدددده واردکنندددددگان  

 01آالت دست دوم با عمر کمتر از  ماشین

های ایدن   سال است، که این یکی از برنامه

 .باشد کشور برای افزایش صادرات می

تددرین اقددالم وارداتددی پاکسددتان را    مهددم

تشکیل  های معدنی، نفت و قطران سوخت

پاکستان، پد  از آن واردکنندده   . دهند می

واردات . ای و دیگ بخار است رآکتور هسته

آالت و تاهیدزات برقدی در جایگداه     ماشین

 .سوم واردات این کشور قرار دارد
 

   ای   سب

 

شاخم سدهولت کسدو و   از نظر  پاکستان

در سدال  ( ease of Doing Business) کار

کشدور   01 ، و جزو018، در جایگاه 0109

این  .پیشتاز در این زمینه قرار گرفته است

در حالی است که ایران هم در رتبه و هدم  

نسدبت بده سدال     0101در سال در امتیاز 

تنزل جایگداه داشدته و اکندون در     ،0109

  .قرار دارد 007جایگاه  

   رعرفه مالیات

هدای دولدت پاکسدتان بدرای      با وجود طرح

یدن کشدور،   جهوگیری از فرار مالیداتی در ا 

هددا حدداکی از آن اسددت کدده فددرار  گددزارش

  .چنان تدداوم دارد  مالیاتی و قاچا  کاال هم

تداوم فرار مالیاتی در این کشور منادر بده   

افددزایش تاددارت غیرقددانونی و گسددترش   

  .قاچا  شده است

   ای الم  ی  سب هاج بی  فعالیت

سازمان  به عضویت 0994پاکستان از 

این  .درآمده است( WTO)تاارت جهانی 

سازمان دسترسی به بازار را با ح ف موانع 

ها و از طریق  ای و کاهش تعرفه غیرتعرفه

های اقتصادی و  بندی توسعه گروه

های ترجیحی تااری و تاارت  نامه موافقت

در این راستا، دولت . سازد آزاد فراهم می

پاکستان دست به ی  سری اصالحات زده 

کی پرداخته های گمر و به کاهش تعرفه

مندی پاکستان در  هایی از بهره مثال .است

این راستا، استفاده از قراردادهایی تحت 

 PTAو ( FTA) توافق تاارت آزاد عنوان

مانند چین با تعداد زیادی از کشورها 

به این ترتیو، کشورهایی که با . باشد می

یکدیگر با انعقاد این قراردادها به توافق 

تاارت را تقویت رسند، سهم خود در  می

کرده و نقش حضور خود را در بازارهای 

پاکستان با انعقاد  .سازند هدف پررنگ می

قراردادهای تاارت آزاد، محصوالت خود را 

کند، و با  با امتیازات مالیاتی عرضه می

هدف به صفر رساندن مالیات کاالهای 

 .رود صادراتی خود پیش می

گفتنی است در حال حاضر، پاکستان عضو 

و سارک ( ECO)اکو  های سازمان

(SAARC )پتانسیل باشد که می 

را منطقه  و ترجیحات تااری گرایی منطقه

 .دهد افزایش می

 ی ابط با ایران

 

ایران و پاکسدتان روابدط عمیدق فرهنگدی     

برپایی پاکسدتان   بعد از. بسیار باالیی دارند

کنونی، ایران اولین کشور اسالمی بود کده  

امدروزه  . پاکستان را بده رسدمیت شدناخت   

، اشعار اقبال زیادی زبانان ایرانیان و فارسی

از محمدد اقبدال    .شناسدند  الهوری را مدی 

در کندار  « عالمه اقبال»الهوری معروف به 

محمدعهی جناح به عنوان پددران موسد    

  .دشو می یادپاکستان 

 

پاکسدددتان از  جمهددده واردکننددددگان   

آالت دست دوم با عمدر کمتدر از    ماشین

سال است، این یکی از برنامده هدای    01

دولددت بددرای افددزایش صددادرات کشددور  

 .باشد می
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زمددانی در دوردسددت، ، پاکسددتانکشددور 

زمدانی کده هندد و     تدا  بخشی از ایران بود؛

بعددد از  پاکسددتان .ایددران، همسددایه بودنددد

به  گری استعمار انگهیسی با واسطه نادرشاه

آنکدده  از آنوقددت، پدد . هنددد واگدد ار شددد

ده سددال تددالش کددرد تددا  بددیش از گانددی 

 ،ها پ  بگیدرد  استقالل هند را از انگهیسی

 (0947)استقالل هندد   در حینای  با فتنه

تدا سدال    ،واقدع در . از هندوستان جدا شد

هددایی بددین هنددد و   چنددان تددنش  0921

پاکستان بدود، کده اسدتقالل واقعدی آن را     

هدای   تنش. توان در این سال اعالم کرد می

به دلیل مسائل مخته  از جمهه این کشور 

بدده  موضددوم بددنگالدش، در برخددی مددوارد

منادر بده درگیدری و     قدری زیاد بوده که

 .است  برخوردهای نظامی شدیدی نیز شده

اختالفات دینی و جغرافیایی، اخدتالف بدر   

سر مسئهه کشمیر، اختالف بدر سدر سدهم    

الف بر سر منطقه مدرزی سدیاچن   تآب، اخ

و در نهایت اخدتالف در خصدو  مسدائل    

بخشددی از ماموعدده  ،سیاسددی افغانسددتان

 . اختالفات این دو کشور بوده است

اختالفات پاکستان بدا هندد واقدع     مثالی از

دهدای پناداب در   هدای رو  بودن سرچشمه

 0948قطع جریان آب در سال . هند است

از طرف هند سبو شد پاکستان بدا اکدراه   

ای با هند امضا کرده و براساس  نامه موافقت

آن از تمامی حقو  اساسی خود نسبت بده  

استفاده از کنار رودخانده صدرفنظر کدرد و    

مبهغدی بده     پ یرفت که بابدت آب مصدرفی  

اسدترداد سدهم    امتنام هند از. هند بپردازد

پاکسددتان ضددررهای مددالی شدددیدی در    

هدای تاسدی  پاکسدتان بده      نخستین سال

کده ایدن   یی ر وارد کدرد، تدا جدا   این کشدو 

. ورشکستگی قدرار گرفدت   هکشور در آستان

گانددی، هندد    سراناام با وساطت مهاتمدا 

هندوز  . سهم مزبور را به پاکستان پرداخدت 

دو کشور بده  هم این اختالف وجود دارد و 

 .کنندد  عناوین مخته  یکدیگر را متهم می

کند کده هندد    پاکستان همیشه عنوان می

با ساختن سد بر سرچشمه رودهای ایالدت  

پنااب از ورود آب این رودها به پاکسدتان  

ناپد یری   کند که ضرر جبران جهوگیری می

به بخش کشاورزی این کشدور وارد کدرده   

از سوی دیگر، در فصدل بارنددگی و    .است

های اضافی را روانده   هند آب ،ودهاطغیان ر

کند که موجو سدیل شدده و    پاکستان می

 .برد محصول کشاورزان را از بین می

تددوان گفددت  مددیهددا،  بدا تمددام ایددن حددرف 

، کشوری باستانی با هویت جدیدد  پاکستان

منطقه پاکستان را بیشدتر بدا ندام     ، واست

 .شناسند موزه ن ادها و اقوام می

ایالتی بهوچسدتان،  دولت فدرال پاکستان و 

اقداماتی برای گسترش میدزان تادارت بدا    

جهوگیری از قاچا   کهاند  ایران اناام داده

موادمخدددر و تحقددق ثبددات و آرامددش در  

 .مرزهدددا از ایدددن اقددددامات بدددوده اسدددت

بدر لدزوم روندق بازارچده هدای       این کشدور 

هدای   مرزی مشترک برای گسترش فعالیت

تاکید  پاکستان-ایراناقتصادی مرزنشینان 

 .دارد

در حال حاضر دو منطقه آزاد میرجداوه در  

ایددران، و بندددر گددوادر در پاکسددتان مددورد 

 .دو کشور است هرتوجه 

هند و پاکستان سیاسدت   کشورهایی مانند

ای را بده عندوان یکدی از     بازدارندگی هسته

بده   و اندد  های خدود تعرید  کدرده    اولویت

المههدی در   دنبال گسدترش همکداری بدین   

ای در راستای برآوردن  انرژی هستهصنعت 

نیازهددای مشددروم توسددعه اقتصدددادی و    

 .خود هستنداجتماعی 

در خاورمیانددده، الزم بددده  ذکدددر اسدددت  

کشورهایی، مانند هندد، پاکسدتان و رژیدم    

نیستند و  NPT صهیونیستی عضو معاهده

بدون هیچ گونده فشدار سیاسدی و تهدیدد     

ای  های هسدته  اقتصادی به آزمایش-نظامی

هدای اتمدی خدود ادامده      تقویت زرادخانهو 

دهنددد تددا بتواننددد بددا اسددتفاده از      مددی

ای، معددادالت امنیتددی  بازدارندددگی هسددته

ایدن در   .منطقه را به نفع خود تغییر دهند

قبل از انقدالب عضدو   ایران حالی است که 

NPT  شد و بعد از انقالب هم به عضویتش

بدده صددورت  0329سدال  حتددی . ادامده داد 

داوطهبانه از بازرسان و مددیر کدل آژاند     

 خدود  ای برای بازدیدد از تسسیسدات هسدته   

گیدری   جهتو همواره  دعوت به عمل آورد

بدرای  « تحقیقات کاربردی»بر ایران  اصهی

ای  خودکفایی در زمینه تولید بدر  هسدته  

 .استمتمرکز 

 ایرباطات

فناوری ارتباطات و اطالعات پاکسدتان بده   

عنوان صنعت روز مطرح است و این کشور 

گد اری   به صورت متمرکدز بدر آن سدرمایه   

 .کرده است

@enahang.irkoohiTahere. 

mailto:tahere.koohi@enahang.ir
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 ی ند ی  به یشد اقتیاد
 

پاکستان، اقتصادی در حال توسعه اقتصاد 

و  0114های  این کشور در سال. است

درصدی در  4.8با کسو نرخ رشد  0112

قرار کنار کشور توسعه یافته سنگاپور 

، پاکستان 0107در سال . گرفته است

 دومین اقتصاد جنوب آسیا محسوب شده

روند  0109و با وجودی که اوایل سال 

درصد  3.3نرخ رشد آن نزولی بوده و به 

رشد خود را  0109نیز رسیده، اواخر سال 

از سر گرفته و در حال گ ر از ی  رشد 

 .آهسته است

 رالش براج خود فایی صنعتی

تالش کشور پاکستان در خودکفایی بیشتر 

از طریددق توسددعه تاددارت آزاد، و انعقدداد   

قراردادهایی در ایدن حدوزه بدا کشدورهای     

 .گیددرد دوسددت و همسددایه صددورت مددی  

هددای ایددن کشددور را   ای از تددالش نموندده

توان در خودکفایی صنعت نسداجی آن   می

پاکستان تالش بسیاری نموده است . یافت

را به عنوان سدتون  خود تا فعالیت نساجی 

فقرات این کشور از وابسدتگی بده نسداجی    

 .دربیداورد دیگر کشورها از جمهه انگهدی   

صدددنعت مخدددابرات پاکسدددتان در پدددی   

بخش خصوصدی از  های زیاد  گ اری سرمایه

، جهدش قابدل تدوجهی    0112ابتدای سال 

صنعت فناوری اطالعات آن  ، وداشته است

رشدد درآمدد اقتصداد    % 41-%31ساالنه از 

از دیگدر  . کند مهی این کشور پشتیبانی می

هایی کده ایدن کشدور در راه بهبدود      تالش

وضددعیت اقتصددادی خددود پددیش رو دارد،  

 تسریع نقل و انتقال مهد  از راه شدفافیت  

 .سیستم مدیریت آن است

 رالش براج  اهش فقر

فقر در کشدورهای در حدال توسدعه اغهدو     

گرایدی   افدرا  . نتیاه دخالت خارجی است

 .باشدد  میمانع پیشرفت اقتصادی پاکستان 

بدا   ،مسدهمان  ایدن کشدور  جمعیت اکثریت 

، در میان هستند های شیعه و سنی م هو

را تشدکیل   %21هدا حددود    ، بریهدوی ها آن

% 01حدددود هددا  آنشددیعیان  .دهنددد مددی

مکاتو فکدری سدختگیری مانندد     .هستند

و اهل حدیث یدا وهدابیون    % 01دیوبندی 

درصدد جمعیدت مسدهمان     01نیز کمتر از 

 .دهندددد ایدددن کشدددور را تشدددکیل مدددی 

های م هبی در این کشدور بسدیار    درگیری

فقر و مشکالت احتماعی یکدی  . شایع است

پشدتیبانی   .از نتایج ایدن درگیدری هاسدت   

که صاحبان افکدار و عقایدد    مالیفرهنگی 

سدعودی دریافدت   رژیدم  طرف پاکستان از 

هدا را در   کنندد همدواره ایدن درگیدری     می

رژیدم  هددف  . دارد پاکستان تدازه نگده مدی   

وذ ندرم  سعودی و رژیم صهیونیسدتی از نفد  

در پاکسددتان در مرحهدده اول بددرهم زدن   

ثبات و امنیت ایران و در مرحهه دوم ایااد 

بددا جیددو مددردم پاکسددتان  کدده یسدت بازار

 . اقتصاد خودشان را ارتقا دهند

هدا بدرای    در حال حاضر، هرچند پاکستانی

رسیدن به آزادی کامدل اجتمداعی فاصدهه    

های خوبی در راه  فراوانی دارند، ولی تالش

رویکددرد فعهددی  .انددد کدداهش فقددر داشددته 

پاکستان با توجده بده پیشدرفت ایدران در     

زمینددده آمدددوزش، بهداشدددت و خددددمات 

از  مندددی و بهددره اجتمدداعی الگددوگیری 

دو ایدن  المههدی در   های مشترک بدین  بسته

 .باشد کشور می

 
 مرز پاکستان و ایراننقشه 
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  دی آینده حمل   نقلسرعت بی تر 

چرخ الکتریکی کده در رده موتورسدیکهت    4حوزه خودروهای الکتریکی کوچ  و خودروهای در دنیای امروز، مخصوصا در 

اره گد اری دارندد و اگدر بحدث     ایدن خودروهدا مشدکل شدم     در ایدران، تولیدد  . است های خوبی کار شده طرح ،گیرند قرار می

از جهداتی  در واقع،  .گشاید کوچ  حل شود افق بزرگی را مقابل طراحان و سازندگان میگ اری خودروهای الکتریکی  شماره

توان خیهی سریعتر روی آنها کدار کدرد    های کمتری نسبت به خودروهای سوختی دارند و می خودروهای الکتریکی پیچیدگی

 . نگاه کنیم ند مدتباید عمیق و به در این خودروها باتری جهت هرچند که از. و سریعتر به نتیاه رسید

بده جدای   کده  د کند  دنیا به سمت تکنولوژی نوینی حرکت می کیهومتر، 02رای ترددهای شخصی شهری کمتر از برمبنای 

 اسدتفاده که آینده حمدل و نقدل اسدت     (ریزحرکتی) میکروموبیهیتیاز نفره بزرگ در شهر استفاده شود،  4اینکه خودروهای 

در  تدر  سدریع  در کشور ما برای حرکت. شود الکتریکی کوچ  در داخل شهرها استفاده میدر این رویکرد، وسایل نقهیه . شود

بهتر است از تولید اینگونه خودروهای کوچ  شروم کنیم تا در آینده به سمت خودروهای بدزرگ   ،جهت تولید خودرو برقی

 .حرکت نماییم

در . بنددی خودروهدا بددانیم    اگر بخواهیم بر اساس ریزحرکتی عمل کنیم، ابتدا الزم استانداردهای مهی را در زمینه دسدته 

 7و ال 2هدای ال  اسدت کده دسدته    7، تدا ال 3، ال0، ال0ها دارای دسته های ال بندی موتورسیکهت استاندارد مهی ایران دسته

 02محددودیت کمتدر از    7کیهدو و ال  421محدودیت کمتر از  2ند که الهست( Quadricycle)چرخ  4مربو  به خودروهای 

هدای   گناند و طبق استاندارد مهی ایران باید آزمدون  می 7و ال 2خودروهای الکتریکی کوچ  در دسته ال .کیهو وات را دارد

 .مورد است 04که حدود  بگ رانندتاییدیه موتورسیکهت را 

گفتده  . هایی است که بر سر راه تولید خودروهدای برقدی وجدود دارد    طی مسیر آزمونای که وجود دارد رایزنی درباره  نکته

الزم اسدت   های اجباری برای خودروهای چهارچرخ وجود دارد و این خودروهدا  شود در حال حاضر در ایران تست تصادف می

 7228ایران در این زمینده بدا شدماره    بندی استاندارد مهی  دسته .غیره را نیز بگ راننداستاندارد تصادف و ترمز ای بی اس و 

در اروپا هیچ اسدتاندارد تصدادف اجبداری    . باشد اروپا در این زمینه می 028/0103مطرح شده است که برگرفته از استاندارد 

-euroدر اسدتاندارد  . هدا دارندد   را بدرای چهدارچرخ   euro-Ncapوجود ندارد، و در عوض استانداردهای تشویقی تصادف مثل 

Ncap  شود و از آدمد    کیهومتر در ساعت در نظر گرفته می 21سرعت در آن . شود نوم برخورد روبرو و جانو بررسی میدو

شود، که نسبت به تست خودروی معمولی نیاز به تعدداد تسدت کمتدری دارد و از آدمد  کدودک نیدز        بزرگسال استفاده می

 .شود استفاده نمی

 

 

 
 

 

 
را برای  euro-Ncapدر اروپا هیچ استاندارد تصادف اجباری وجود ندارد، و در عوض استانداردهای تشویقی تصادف مثل 

 .ها دارند چهارچرخ
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هنگام سناش آلودگی 

آب الزم است ظرفیت 

خودپاالیی آب رودخانه 

 .سنایده شود

 
  پایش  یفیت آب

 امروزه کیفیت آب، اهمیتی تقریبا برابر

، خصوصدا در  با کمیت آن پیدا کرده است

کشددور ایددران کدده در منطقدده کددم آب و  

از سددوی  .پددرتنش خاورمیاندده قددرار دارد 

کمبود منابع آب و افزایش تقاضا احساس 

 هدا  دشدت شود، طوری کده بسدیاری از    می

اندد، از   بحرانی و یدا ممنوعده اعدالم شدده    

خراب شدن کیفیت آب، یا به سوی دیگر، 

هددای شددور در آب   دلیددل پیشددروی آب 

هدا   دهد و یا با ورود آالینده شیرین رخ می

هددای جدد بی  در ایددن رابطدده چدداه .بدده آن

تدرین   مهدم  خصوصدا در شدهرها،   فاضالب

در  .شدود  کننده محسدوب مدی   عامل آلوده

های خانگی بدون  اکثر نقا  ایران فاضالب

هدای   گونه عمهیات تصفیه توسط چداه  هیچ

از  ج بی بده داخدل زمدین نفدوذ کدرده و     

هدای زیرزمیندی وارد مندابع     طریق جریان

 .سازند ها را آلوده می آب شده و آن

ها، رودهدا و   سالمت و پاکیزگی دریاچه

نهرها را معموال با بررسی جاندارانی که در 

 .کنند می ارزیابیکنند  ها زندگی می آن

 

 ندایاناج

زیدر   هجانداران به طور کهی به دو دسدت 

 :شوند تقسیم می

 .(دگرپرور) هتروتروف -0اتوتروف،  -0

هددا در توانددایی خودپدداالیی   وجددود آن

هدا   ها مدوثر اسدت، و براسداس آن    رودخانه

هددای مختهفددی بددرای مقابهدده بددا   نگددرش

در ادامدده پدد  از  .هددا وجددود دارد آالینددده

هدا بده بررسدی     بررسی خودپاالیی رودخانه

هددای مختهدد  در ایددن زمیندده     نگددرش

 .پردازیم می

 ها خودپاالیی ی دخانه

خودپاالیی، توانایی ید  تدوده آبدی در    

بده بیدان    .ها از خدود اسدت   زدودن آالینده

دیگر، ح ف یدا کداهش مدواد آلدی، مدواد      

ها  مغ ی گیاهان، جانداران و سایر آالینده

ها بده واسدطه فعالیدت زیسدت      از رودخانه

در  .شدود  محیطی، خودپداالیی گفتده مدی   

صورتی که آالینده خاصی وارد آب نشدود،  

. هدا را دارد  وانایی تازیه آالیندهخود آب ت

هدای   خودپاالیی آب شامل زدودن آلودگی

ناشی از ترکیبات آلدی غیرقابدل تازیده و    

 .شود فهزات نمی

هنگام سناش آلدودگی آب الزم اسدت   

ظرفیت خودپاالیی آب رودخانه سدنایده  

هایی نظیر  این ظرفیت شامل وی گی. شود

 یتسد یز مدع واهای هیددرولیکی، ج  وی گی

، و ماهیددت بسددتر  (هی و جددانوریگیددا)

های آب،  در تعیین میزان آالینده. شود می

کددل بارگدد اری جرمددی ورودی در نقددا   

  .شود مینیز مطرح مخته  

 هاج مخت ف پایش  یفیت آب نگرش

شناسددان، بدده دنبددال   امددروزه زیسددت 

های عهمی و عمهی ارزیابی تمامیدت   روش

( Environment Integrity)اکولددوژیکی  

 . های جاری هستند آب
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  مقا م دی برابر ف ای نانوییبرخا ن ا

 
محققان با استفاده از سدیهیکون حداوی   

نانوحفره، موفق به ساخت ابرخازنی شددند  

کدده زیددر فشددار و لددرزش دچددار مشددکل   

ایددن در حددالی اسددت کدده     .شددود نمددی

های فعهدی امکدان کدار در چندین      ابرخازن

ایددن وی گددی موجددو . شددرایطی را ندارنددد

هدای   شود که ابرخدازن جدیدد فرصدت    می

 .کاربردی جدیدتری بدست آورد

ها که انرژی با استفاده از  برخالف باتری

شود،  ذخیره می ها در آن واکنش شیمیایی

هدای   ها انرژی را بده صدورت یدون    ابرخازن

ها  کنند که این یون سازی می باردار ذخیره

در سددطا الکترودهددای متخهخددل جمددع   

هدا مزایدای متعددددی    ابرخدازن . شدوند  مدی 

بسدیار سدریع    هدا  آن مثال به عنوان .دارند

د، طول عمر بیشدتری نسدبت   ونش میشارژ 

دشدارژ  /هدا دارندد و چرخده شدارژ     به باتری

مشکل اصدهی  . ها مرتبه است ها میهیون آن

هددا ایددن اسددت کدده وزن بدداالتری  ابرخددازن

 .هدای یدون لیتدیم دارندد     نسبت به بداتری 

هدایی   برای حل این مشکل بایدد ابرخدازن  

هدا   تولید کرد که ماده به کدار رفتده در آن  

هم نقش ذخیره کننده و هم نقش اسکهت 

رخدازن  به بیان دیگر اب .را در سازه ایفا کند

ای طراحی شدود کده هدم بده      باید به گونه

ی از دستگاه هدف باشد و هدم  عنوان بخش

بدرای مثدال در   . سازی را اناام دهد ذخیره

ای طراحدی شدوند    منازل، دیوارها به گونده 

 .کنندده را نیدز ایفدا کنندد     که نقش ذخیره

چنین ابرخدازنی بایدد بتواندد زیدر فشدار و      

در . دهدد لرزش نیز به فعالیت خدود ادامده   

های رایج، با اعمال فشدار خدارجی    ابرخازن

از یکددیگر   ارگانید   الکترود و الکترولیدت 

 .جدا خواهند شد

پ وهشگران الکترودهایی از جن  ویفر 

اندد کده دیدواره     سیهیکونی طراحدی کدرده  

هدا بده صدورت الکتروشدیمیایی      داخهی آن

و در نهایددت  شددود مددی (etch) قهمزنددی

. یدد آمدده اسدت   هایی روی آن پد نانوحفره

سپ  روی سطا این الکترودها را با الیده  

نازکی از کدربن پوشدش داده و در نهایدت    

ی  پهیمر رسانا به عنوان الکترولیت درون 

این الکترولیت . شود ها تزریق می این حفره

به شکهی تثبیدت شدده کده بده راحتدی از      

روی ایددن  بددر. شددود سیسددتم خددار  نمددی

کده   ه استشدهایی اناام  ابرخازن آزمایش

 01اندرژی   چگدالی نتدایج نشدان داد کده    

Wh/kg    آیدد،   از این ابرخازن بدسدت مدی

خههدی   Psi 44همچنین افزایش فشدار تدا   

. کندد  در عهمکرد این ابرخازن ایاداد نمدی  

ای اسدت کده    طراحی این ابرخازن به گونه

هزینه تولید آن به دلیل سدادگی سداختار،   

سازگار  زیستاین ابرخازن . بسیار کم است

 .باشد و غیرقابل اشتعال می

 Nano  پد وهش در نشدریه  ایدن  نتدایج  

Letters  به چاپ رسیده است. 

 صفحه لمسی بسیای حساس اختس

 

محققان نشان دادندد کده بدا ندانوذرات     

تددوان الکترودهددای شددفاف و حسدداس  مددی

هددا بددرای تولیددد    تولیددد کددرد تددا از آن  

 .های لمسی استفاده کرد صفحه

فناوری حسگرهای فشاری خدازنی کده   

امروز در صفحات لمسی تهفن همراه مدورد  

تدر   گیرند، در حال پیچیدده  استفاده قرارمی

خددازن از ترکیددو الیدده  . شدددن هسددتند 

الکتریکی کده بده صدورت سداندویچی      دی

میددان دو الکتددرود رسددانا پیچیددده شددده،  

ایدن الکترودهدا در واقدع    . شود تشکیل می

بار الکتریکدی روی  هایی هستند که  صفحه

الکتریکدی نیدز    ها جمع شده و الیده دی  آن

کددار  عنددوان عددایق در ایددن سدداختار بدده بدده

زمانی که خازن به صورت عمودی . رود می

شود که هدم  ای طراحی  ابرخازن باید به گونه

به عنوان بخشی از دستگاه هدف باشد و هم 

بدرای مثدال در   . ذخیره سازی را اناام دهدد 

ای طراحی شوند کده   منازل، دیوارها به گونه

 .کننده را نیز ایفا کنند نقش ذخیره
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گیددرد، فاصددهه دو  تحددت فشددار قددرار مددی 

الکترود کمتر شده و موجو تغییر ظرفیت 

این فرآیند در واقع ساز و کدار  . شود آن می

 .ادوات حسگر فشاری است

پ یر نیز  رای تولید صفحاتی که انعطافب

از ایدن رو  . باشند، نیاز به مواد جدید اسدت 

محققان دانشگاه یونسدی و دانشدگاه کدره    

کنند کده در   روی فناوری جدیدی کار می

نهایت منار به ساخت حسدگر فشداری بدا    

ایدن الکتدرود   . شود درصد می 97شفافیت 

با پخش شددن ندانوذرات در ندوعی پهیمدر     

 .ه استتشکیل شد

بدرای تولیدد ایدن فدیهم، ذرات      محققان

ندانومتر را   500 قطدر  سیهیکای کروی بده 

سددازگار  السددتیکی و زیسددت درون پهیمددر

 کدده( PDMS)سیهوکسددان  متیددل دی پهددی

پخش کردندد  دارد،   C˚125-دمای انتقال 

ایدن الیده   . تا ذرات بزرگتری تشکیل شدود 

 صددورت سدداندویای میددان دو الیدده    بدده

PEDOT:PSS نددوعی فددیهم شددفاف  ه کدد

 .شود است، قرار داده می

محققان ذرات با ابعاد مختهد  را مدورد   

رود کده   انتظدار مدی  . آزمایش قدرار دادندد  

تدر بده دلیدل تامدع بهتدر و       ذرات درشت

پرکددردن فضددای میددان دو الیدده، عمهکددرد 

ایدن فاصدهه   . بهتری را به نمدایش بگد ارد  

زبددری سددطحی را ایادداد کددرده و موجددو 

 .شدود  ابدزار نهدایی مدی   افزایش حساسیت 

بیندی   محققان دریافتند که برخالف پدیش 

نددانومتری حساسددیت   211قبهددی، ذرات 

تدر   هدای درشدت   بهتری نسبت به مولکدول 

پ وهشگران معتقدندد ایدن   . کنند ایااد می

دهدد کده    صورت عمهی نشان می راهبرد به

، در مقیدداس   مقیدداس نددانو  فرآیندددهای 

. ماکروسکوپی نیدز قابدل اسدتفاده هسدتند    

گیدری بدرای اسدتفاده از ایددن     ایدن نتیاده  

 . فناوری در صنعت اهمیت زیادی دارد

ای در  نتایج این پدروژه در قالدو مقالده   

 .به چاپ رسیده است  Small نشریه

 آنتی با تریال ذیاتنانوچالش 

 
در بسیاری از کشورهای فقیر، استفاده از 

های مخته  در غ ای  بیوتی  آنتی

حیوانات، به امری معمول بدل شده و این 

های به  مسئهه، این جوامع را با چالش

ی  . نسبت جدی روبرو نموده است

مطالعه آماری در نیگوین ویتنام نشان داد 

که بیش از نیمی از کشاورزان و 

قه، به منظور افزایش داران این منط مزرعه

ها  بیوتی  نرخ رشد حیوانات خود، از آنتی

البته . نمایند ها استفاده می در غ ای آن

ها  این در حالی بود که تنها ی  درصد آن

در پرسش به این سؤال پاسخ مثبت ارائه 

رویه استفاده از  این نرخ بی. داده بودند

ها، اثرات سوء قابل توجهی را  بیوتی  آنتی

وانات داشته و در این خصو ، در بر حی

میالدی، مامع عمومی  0102سال 

سازمان مهل متحد، استفاده بیش از حد و 

ها را به عنوان  بیوتی  نامناسو از آنتی

عامل اصهی افزایش مقاومت ضدمیکروبی 

در این راستا نیز، نهادهای . معرفی نمود

تحقیقاتی مخته  دولتی و غیردولتی و 

ها، به تکاپو افتاده تا  آن المههی حامیان بین

 .این چالش بزرگ را حل نمایند

سبو شده این چالش جدی بهداشتی، 

محققین به دنبال راهکارهایی برای است 

بر اساس تحقیقات . حل این مشکل باشند

های  صورت گرفته، نانوذرات نقره، وی گی

بیوتیکی مؤثری داشته که در برابر  آنتی

ها،  از باکتریهای ناشی  بسیاری از بیماری

 .دهند از خود مقاومت نشان می

ها به راحتی در  بیوتی  گفتنی است آنتی

کشورهای با اقتصاد ضعی  و متوسط در 

دسترس قرار گرفته و همین مسئهه، 

ها را تسهیل  رویه استفاده از آن افزایش بی

 مصرف بی رویه. نموده است

ها  ها، مقاومت در برابر عفونت بیوتی  آنتی

ها را به دنبال داشته و به تبع  وبو میکر

هایی در خصو  بوجود آمدن  آن، نگرانی

. های انسانی جدید پدید آمده است بیماری

همچنین این نگرانی وجود داشته که این 

های  های مقاوم شده، از روش میکروب

های  ها، به محیط مختهفی همچون فاضالب

انسانی منتقل شده و فضاهایی با پتانسیل 

 . ها فراهم گردد ای رشد آنباال بر

شایان ذکر است که در خصو  

های نانوذرات نقره در کشورهای  پتانسیل

های متعددی صورت گرفته  مخته ، تالش

و همین مسئهه، روند رو به رشدی را برای 

بازار این محصول ارزشمند به همراه 
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در کنار این روند رو به رشد، . داشته است

عنوان ماده  ها به استفاده از آن

بیوتیکی، همانند بسیاری دیگر از  نتیآ

های دیگر، این توجه جدی را  بیوتی  آنتی

به دنبال داشته که استفاده غیرصحیا و 

سازی  تواند مقاوم ها، می غیرمنطقی از آن

ها را به دنبال داشته  ها و باکتری میکروب

  .باشد

 عم کرد باررج با نانوفنا یج  بهبود

 
لیتیوم یونی معمولی از آندهای باتری های 

مبتنی بر گرافیت استفاده می کنند که 

میهی آمپر ساعت  411دارای ظرفیت زیر 

بر گرم هستند، اما آندهای سیهیکون 

این ی  . احتماالً ده برابر این حد را دارند

سیهیکون با ترکیو : اشکال همراه است

 .آورد کند و بر آند فشار می لیتیوم رشد می

های پ وهشگران برای افزایش طول  از ایده

عمر باتری و در عین حال حفظ ظرفیت 

ها، به دام انداختن لیتیوم  حداکثری آن

جفت  با دانشمندان این ایده را. است

کردن آندهای سیهیکون متخهخل و 

با کاتد اکسید ( به جای گرافیت)پرقدرت 

-نیکل) منگنز کبالت منگنز ولتاژ باال

. مایش کردندآز (NMC: کبالت-منگنز

های یون لیتیوم سهول کامل چرخه  باتری

میهی آمپر ساعت در  0111پایداری را در 

 .صدها چرخه به نمایش گ اشتند

 3برخی از کاتدها دارای ی  الیه 

از طریق رسوب )نانومتری آلومینا بودند 

، و بعضی دیگر (شود الیه اتمی استفاده می

که دارای  هایی آن. این چنین نبودند

از حضور کاتد در  ،پوشش آلومینا هستند

حضور اسید هیدروفهوئوری ، کاتد را در 

حتی اگر مقادیر دقایقی  ،شکنند هم نمی

. از آب به الکترولیت مایع حمهه کند

که آلومینا  ه استنشان داد ها آزمایش

همچنین سرعت شارژ باتری را تسریع 

 کرده و تعداد دفعات شارژ و تخهیه آن را

 .کاهش می دهد

به دلیل حمل و نقل سریع لیتیوم از 

رسد دام بسیار  طریق آلومینا به نظر می

در این مرحهه، . دهد ای رخ می گسترده

الیه ی  کاتالیزور برای حمل و نقل سریع 

این اولین . شود به داخل و از کاتد وارد می

گزارش از آلومینا است که لیتیوم را تا 

 . کند زمان اشبام ج ب می

این مکانیسم به دام انداختن لیتیوم با 

کم  به حفظ ظرفیت پایدار و چگالی 

های کامل، از کاتد  انرژی برای سهول

 .کند محافظت می

، عموماً از «NMC»کاتدهای گفتنی است، 

لیتیوم، نیکل، منگنز و کبالت تشکیل 

های جهانی برای  که البته تالش اند شده

و ( به دلیل انرژی بیشتر)افزایش نیکل 

به دلیل مخاطرات و )کاهش کبالت 

در ( های مرتبط با زنایره تسمین  ریس

استفاده از پودرهای  .جریان است

«NMC»های ابتکاری است  ، یکی از روش

تواند دوام باتری را به شدت افزایش  که می

 . دهدداده و هزینه را کاهش 

 اج نهنگروآرا   پادشاه  انیمی  

رویدددادی ترتیددو   enahangاخیددرا 

قرار اسدت هدر چندد     داده است که در آن

وقت ی  بار بده صدورت گروهدی و تیمدی     

بدرآورد  های محصوالت جدیددش را   هزینه

، تعرید  واحددی تحدت    این رویدداد . کند

دارد، و با توجه  (GAM) «جمروز »عنوان 

به شکل اجرای آن از عالقه مندان دعدوت  

. شده است که در این رویداد شرکت کنند

، در محدل  0398آذر رویداد امسال، یعنی 

 .نهنگ برگزار شد شرکت ای

نهندگ ترتیدو    در این راستا، مدیرعامل ای

روزآوری بد بده  داد کده   گرد آمدن گدروه را 

 خدتم و محصوالت شدرکت  امکانات تیمی 

نتیاده هددم ضدمن تقویددت کددار    .شددد مدی 

گروهی، شامل ویدئویی کمی  شد کده در  

آن یکددی از کاراکترهددای اصددهی ماموعدده 

در این . نهنگ تثبیت شد های ای پویانمایی

ید  شدرکت بده    جم یدئو به ماجرای روز و
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سدعی  شدود و   صورت کمی  پرداخته مدی 

شده است در کمترین زمان ممکن برتدری  

نشدان داده   فردی کارگروهی نسبت به کار

 . شود

 از، ایددن ویدددئو بددرای آگدداهی از جزئیددات

 .را دانهود کنید آنتوانید  می جا این

 هاج سی یکونی انواع س ول

 

یدا  ( Solar Cells)هدای خورشدیدی    سهول

 Photovoltaic)فوتوولتائید    هدای  سهول

Cells ) هادی به نام سیهیکون از مواد نیمه

، که با تحری  شوند یا ژرمانیوم ساخته می

های نوری  ها توسط فوتون های آن الکترون

در اینادا بده    .شدود  الکتریسیته تولید مدی 

 .پردازیم های سیهیکونی می معرفی سهول

 N   نوع P س ول هاج سی یکونی نوع

تکددی و ) هددای کریسددتالی  سددهولاغهددو 

توسط ی  ویفر بسیار ندازک بدا    (چندتایی

 N و P پایه سدیهیکون بدا دو ندوم اصدهی    

 تولیدددآنهددا زمددانی   .شددوند مددیسدداخته 

 کدده سددیهیکون بددا یدد  عنصددر شددوند مددی

و بدار   P-type بار مثبتا شیمیایی خا  ب

 .واکنش دهد N-type منفی

تر  برای سازنده گران N سیهیکون های نوم

اما عمهکرد بهتری دارند و میدزان   ،هستند

تخریدو آنهددا در برابددر نددور کمتددر بددوده و  

 .تر استبیشضریو دمای آنها  ضمنا

عناصر شیمیایی که برای واکنش اسدتفاده  

فسفر که بار مثبت ( 0 :شوند عبارتند از می

اش بدار   بور که نتیاه( 0کند و  را ایااد می

بسته بده سداختار سدهول چده      .منفی است

سدیهیکون بده    p چده ندوم   باشدد و  n ندوم 

. شود عنوان بستر یا پایه سهول استفاده می

های ت  و چند کریستالی کده   سهول اغهو

هسدتند    P شوند از نوم امروزه استفاده می

کدده پایدده سددیهیکون واکددنش داده بددا بددور 

تنهدددا  ،در حدددال حاضدددر . باشدددند مدددی

   LG   ،Panasonic مثدل  گانیکنندتولید

 یفرهای سیهیکونی نوماز و  Sun power و

N  هدر روز بدر   کنندد و   بیشتر استفاده مدی

هدای   شروم به ارتقا سدهول ی که های شرکت

 .شود ، افزوده میاند کرده N نوم

دایاج بای منفی  ه دی اثسر  ا سنش   : N نوع

 .سی یکون با فسفر ایجاد شده است

دایاج بای مثبت  ه دی اثسر  ا سنش   : P نوع

 .استسی یکون با بوی ایجاد شده 

از  ی کریسددتالیهددا هددر دو مدددل سددهول 

 P و ندوم  N ترکیبی از سیهیکونهای ندوم 

اسددتفاده  P-N پیونددد دهنددده تشددکیل

که این برای عمهکرد ی  سدهول   ،کنند می

تفداوت   .سدت اخورشیدی از موارد اساسی 

در استفاده بدور واکدنش داده    P سهول نوم

با سیهیکون است که به عنوان پایه با ید   

 N ندازک از سدیهیکون ندوم   الیده خیهدی   

 های نوم در حالیکه سهول. شود استفاده می

N      برعک  هستند و ید  پایده سدهیکون

اسدتفاده   P با ی  الیه ندازک ندوم   N نوم

 .شوند می

کند  الکتریکی ایااد می یمیدان P-Nپیوند 

کده جریددان الکتریکددی را در زمددان تددابش  

اثدر   .دهدد  اشعه خورشید از سهول عبور می

فتوولتائیدد  مخددتم زمددانی اسددت کدده   

هدا را از   الکتدرون  ،(اندرژی ) های نور  فتون

کنندددد و جریدددان   سدددیهیکون آزاد مدددی 

 . سازند الکتریسیته را می

 P هاج نوع س ول

 

 

 N هاج نوع س ول

 

 N  مزایاج نوع

بدده ترکیبددات طبیعددی و مددواد  بددا توجدده 

 یعمهکرد بهتدر هدا  آن ، Nهدای ندوم   سهول

دارند که دلیهش داشتن تحمدل بیشدتر در   

مشدکالت   .ستها ها و نقم مقابل ناخالصی

https://www.aparat.com/v/QH1wI
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بدازده کدل را بیشدتر    ایدن ترکیبدات   کمتر 

  .کند می

تحمدل   N هدای ندوم   سدهول  ،عالوه بر این

بیشتری در مقایسه با هدر دو ندوم تکدی و    

از  .در مقابل دما دارندد  P چند سهولی نوم

مشدکالت   N سهول هدای ندوم   ،تر آن مهم

بده عهدت   ( تخریدو ناشدی از ندور    ) ندوری 

 P داشتن بور اکسی ن که سهول های نوم

هدای   را ندارند امدا سدهول   ،فاقد آن هستند

 . این مشکل را دارند P نوم

 :به طور خالصه Nهای نوم  مزایای سهول

 هددای کمتددر در بسددتر   ناخالصددی

 N  سهول نوم

 عمهکرد بهتر در دماهای باال 

  کدداهش تهفددات  LID(Light 

Induced Degradation  یا همان

از دسددددت دادن تددددوان پنددددل 

 (خورشیدی

  

 هزینه دی برابر  ایآیی   با ده

بده    Pنسبت به ندوم   N های نوم سیهیکون

دلیل داشتن خهدو  بیشدتر کده بدازدهی     

بیشتر، زیان کمتر و تضعی  بسدیار کدم را   

 ایدن . ، بهترندکند در طول زمان ایااد می

زیددرا از فرآینددد  ،هسددتندگددران  هددا سددهول

انتشار بور برای اضدافه کدردن الیده ندازک     

ایدن   .کنندد  استفاده می” امیتر“بنام  P نوم

فرایند انتشار، پیچیده است و نیاز به دمای 

. دارد P بیشدتری نسدبت بده سدهول ندوم     

انتشار فسدفر  دما را برای این  N سهول نوم

 ..اردنیاز د

 طال سا  یبا ترج  یمیاگر محیط

 

ای بدداکتری شناسددایی  دانشددمندان گوندده

اندد کده بدرای نادات خدود، محدیط        کرده

 . کند اطراف را به طال تبدیل می

ها موجودات زنده مفیددی هسدتند    باکتری

ها نیز کش  شده است  هایی از آن که گونه

قادرنددد از نددانوذرات طددال سددوخت    کدده 

در ایدن جدا بدده   . خورشدیدی تولیدد کننددد  

معرفی دو نوم باکتری مفید در این زمینده  

 .پردازیم می

 
 :Delftia acidovoransبسا ترج   -الف

در ی  محیط بیوفیهم چسبنده که بداالی  

گیددرد، زندددگی  رسددوبات طددال شددکل مددی

فهدزی   ،طالاین در حالی است که  .کند می

هدای آن سدمی    غیرواکنشی است، اما یون

قرار گرفتن این باکتری در معرض  .هستند

های طالی انحدالل یافتده، منادر بده      یون

باکتری برای محافظدت  . شود می آنمرگ 

کندد   از خود، ی  ماده شیمیایی تولید می

های سمی طال آنهدا   زدایی از یون که با سم

ضددرر تبدددیل  را بدده نددانوذرات طددالی بددی 

این محافظ شدیمیایی، پروتئیندی   . کند می

زمدانی کده    .اسدت  delftibactin Aبه ندام  

های طدال را در محدیط    باکتری وجود یون

کند، این پدروتئین ترشدا    اطراف ح  می

تدا   02ها به ذرات طال به اندازه  شده و یون

 .کنند نانومتر تغییر پیدا می 21

 Moorellaبسسسسسسسسا ترج  -ب 

thermoacetica:    باکتری دیگدری کده در

محیط با نانوذرات طال به خددمت بشدر در   

اولین بار به عنوان  باکتری،این . آمده است

نوعی باکتری غیدر حسداس بده ندور بدرای      

اناام فتوسنتز مصنوعی مورد استفاده قرار 

اتصال نانوذرات ج ب کننده ندور از  . گرفت

جن  کادمیوم سولفید بده غشدا خدارجی،    

کوچد     را بده ندوعی ماشدین     این باکتری

در نتیادده . کنددد مددیفتوسددنتزی تبدددیل 

  Moorella thermoaceticaهدای  باکتری

ندور خورشدید و دی اکسدید     هسدتند قادر 

کربن را به مدواد شدیمیایی مفیدد تبددیل     

 .کنند

در این فرآیندد ندور خورشدید هدر ندانوذره      

سولفید را بدرای تولیدد الکتدرون    -کادمیوم

های تولیدد شدده    الکترون. کند تحری  می

در طددول بدداکتری حرکددت کددرده و بددا    

ش دی های درگیدر در زنایدره کداه    آنزیم

در نهایدت  . کنندد  اکسید کربن تعامل مدی 

یدد  فرآینددد آبشدداری فعددال شددده و دی  

. شدود  اکسید کربن به اسدتات تبددیل مدی   

استات نوعی ماده شیمیایی با ارزش بدرای  

 .تولید سوخت خورشیدی است

تواند در محیط  بنابراین، این باکتری می

سمی زندگی کند و در عوض ذرات 

 .طالی جامد تولید کند

http://cheddan.persianblog.ir/post/1812/
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-M. thermoaceticaدر مدددل هیبریددد  

CdS      سولفید کادمیوم بده عندوان جسدم

ی مددورد نیمده رسددانا بدرای جدد ب ندورمرئ   

اما از آناا که کادمیوم . استفاده قرار گرفت

سولفید برای باکتری سمی است، به ناچدار  

این نانوذرات به غشدای خدار  سدهولی یدا     

 .Mمحددددیط خددددارجی سیسددددتم   

thermoacetica-CdS   متصددل شدددند. 

مشکل مدل خار  سدهولی ایدن اسدت کده     

هدای درگیدر در    الکترون عدالوه بدر آندزیم   

اکسید کدربن بدا سدایر    زنایره کاهش دی 

مواد شیمیایی ندامربو  بده مسدیر تولیدد     

استات نیز تعامل داشته و درنتیاه کارایی 

در ایدن مددل،    .یابدد  این مسیر کاهش می

برای بهبود توانایی بداکتری جهدت تولیدد    

هدای   اختصاصی اسدتات از کهیده الکتدرون   

 برانگیخته یا به عبارت دیگدر بدرای بهبدود   

نیمه هادی دیگدری  جسم بازده کوانتومی، 

. از جن  طال مورد اسدتفاده قدرار گرفدت   

های کادمیوم سدولفید   جایگزینی نانوخوشه

با ندوم طالیدی آن ید  سیسدتم هیبریدد      

زیسددتی بددا قابهیددت تولیددد محصددوالت    

 .شیمیایی بیشتر ایااد کرد

نور مرئی را به  Au22 به گفته دانشمندان،

کندد و محدرک فرآیندد     خوبی جد ب مدی  

چندین   هدم . د کربن استکاهش دی اکسی

های میکروسدکوپی نشدان داد کده     بررسی

بددا ( نددانوذرات طددال)  Au22هددای خوشدده

 .ها سازگار هستند باکتری

بدده   M. thermoacetica-Au22سیسدتم 

گ اری  عنوان نانوخوشه طالیی جادویی نام

کوچ  شددن انددازه ندانوذرات    . ه استشد

در حد نانومتر از جمهده نقدا  قدوت ایدن     

 Au22 نانوخوشه. رود شمار میسیستم به 

کده بده راحتدی از     اسدت تنها ی  نانومتر  

تغ یدده . کنددد دیددواره بدداکتری عبددور مددی 

روندد    Au22 هدای  ها با نانوخوشده  باکتری

انتقددال الکتددرون در مسددیر کدداهش دی   

و کددارایی  هددهاکسددید کددربن را بهبددود داد

 33برابر و میزان استات تدا   0.82سیستم 

 .دده میافزایش را درصد 

تالشدی ارزشدمند     این سیسدتم جدادویی  

برای یافتن مندابع قابدل دسدترس جهدت     

 .استهای تادید پ یر  تولید سوخت

 موروی جستجوج مطرح ایرانی 2

هایی کده گهگداه در اینترندت رخ     با قطعی

دهد، و اغهو کاربران ممکدن اسدت در    می

هدای   موارد فقط به اینترانت و سایتبرخی 

داخهی دسترسی پیدا کنند، نیاز به موتدور  

شود که بتوانند نیداز   جستاوهایی پیدا می

در این پست، قصدد  . داخل را برآورده کنند

داریم دو موتور جستاوی مطرح ایراندی را  

کدده نسددبت بدده سددایرین بیشددتر مطددرح   

  .هستند، معرفی کنیم

ی پارسی جو یک موتور جستاوهای مطرح،

(parsijoo.ir )  هسدددت، و دیگدددری یدددوز

(yooz.ir) ،موتدور  . تر است که اولی قدیمی

جو کده سدابقه بیشدتری     جستاوی پارسی

دارد، امکانات بیشتری هم نسدبت بده یدوز    

( 0398آذر  00)در تددداریخ امدددروز    دارد

enahang  به ایدن صدورت   جو  در پارسیرا

 :مورد بررسی قرار دادیم

 

 :یوز هم بررسی کردیمهمان را در 

 

نو اناام گرفدت،   با بررسی که توسط نهنگ

 yoozبهتدر از   parsijooنتایج جسدتاوی  

را در هدر دو   enahangدر این تداریخ،  . بود

 yoozم، که یسایت مورد بررسی قرار داد

ای در این زمینده نداشدت، ولدی     کال نتیاه

parsijoo  نتیاه مدرتبط پیددا    411حدود

در جایگداهی   yoozرسدد   به نظر مدی . دکر

 .در آن هست، بیابد Bingمانند آنچه که 

 ایرانی( Paeonia) پائونیاخواص 

 
گیداهی اسدت    ،Paeoniaنام عهمی گیاه با 

 پالونیدداکدده بددا گیاهددان   ایددران بددومی 

(Paulownia  یاPaullinia )   تشدابه اسدمی

 Paulowniaدر ایددران گوندده گیدداهی  .دارد

هایی مهداجم   که وارداتی نیز است، از گونه

شناخته شده و کشت آن در حدال حاضدر   

 . در ایران غیرقانونی است

های زرد رنگدی دارد،   که گل پائونیا گیاهی

 ایدن کشدور  اکنون در  ،و بومی ایران است

در کشددورهایی  و در حددال انقددراض اسددت

 مثل سوئد و ههندد درخشدش پیددا کدرده    

http://cheddan.persianblog.ir/post/1812/
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 ندد ا گفتده محققدین سدوئدی    اخیدرا  .است

شدماره ژوئدن    .ایران است این گیاهمنشاء 

 The) ماهه عهمی آلپداین گداردنر   0104

Alpine Gardener)     ایدن داستان کشد 

ارتفاعات تالش  را که در گونه گیاهی بومی

افشا  روید، می در مسیر جاده خهخال ایران

بده پداس تحقیقدات    این گیداه   .کرده است

شناسی کده آن را اولدین بدار در     اولیه گیاه

تحددت عنددوان سددوئد تکثیددر کددرده اسددت، 

 Paeonia) یپائونیدددددای ونددددددلبو 

Wendelboi )نام نهاده شده است . 

. ایددن گیدداه زینتددی اسددت  : م خیسسات

بدده ندددرت  .دارد درخشددانیهددای زرد  گددل

، و کندد  رشدد مدی  متدر   سدانتی  31بیش از 

هایی دارای رنگ سدبز مایدل بده زرد     برگ

  .دارد

هددا و بدد ر  هددایی از گددل در ادامدده عکدد 

آورده ، بددومی ایددران،  پائونیددای وندددلبوی 

 :شود می

 

چده کده در    الزم به ذکدر اسدت اکندون آن   

 لایددران درخشددش پیدددا کددرده اسددت گدد 

 عندوان  تحدت آن هدم  صدتومانی است که 

Paeonia شود شناخته می . 

قبددل از  گددل صدددتومانی شددود گفتدده مددی

، و وارد شده اسدت به ایران چین انقالب از 

ها و محصوالت مختهفدی   اکنون از آن کرم

 .تولید شده است

 خراسان یضوج هنرج  راییخ طبیعی 

 
بدده مناسددبت کشدد  اخیددر چنددد قددالده   

از شهرسدتان  یوزپهنگ در منطقه سدنگان  

خراسان رضوی و اعالم شددن آن  بردسکن 

نهندگ  »به عنوان منطقه حفاظدت شدده،   

برآن شد تدا بده معرفدی مدوزه تداریخ      « نو

  .طبیعی این استان در مشهد بپردازد

اهمیت موزه ها، در ارائه نمونده هدا و در    

اطالعات طبقه بندی شده هر نمونه اسدت،  

توان تصویری واقعدی از   که با کم  آن می

 .دنیای حیوانات را ترسیم کرد

 

هددای تدداریخ طبیعددی در کشددورهای  مددوزه

توسعه یافته، بخشی از برنامه درسدی دوره  

کودکددان، . دهنددد ابتدددایی را تشددکیل مددی

هددای مختهدد  جددانوری و  اغهددو، بددا گوندده

بنددددی جانددددارن از نزدیددد  آشدددنا   رده

بسدیاری از مدا ایرانیدان نیدز در     . شدوند  می

ایدم   دوران کودکی به موزه های عهوم رفته

وال به تداریخ طبیعدی   که بخشی از آن معم

اسددکهت دایناسددورها، ماکددت . پددردازد مددی

هدا،   فسدیل جاندران منقدرض شدده، اندوام    

هددا و جددانوران دریددایی  هددا، صدددف مدداهی

. شدوند  ها نگه داری می معموال در این موزه

هدای   ها و خصوصدا مدوزه   در موزهدر ایران 

طبیعددی، بیشددتر بددا تدداریخ عهددومی مثددل  

 و اسدی، فیزی ، زمین شناسی، سدتاره شن 

در . شدویم  حتی مدردم شناسدی آشدنا مدی    

موزه تداریخ طبیعدی مشدهد نیدز بدا اندوام       

شویم که به  ها آشنا می های این دسته گونه

هدای   ها به بخش توان از آن عنوان مثال می

جنین شناسدی، چتدر افدالک، آزمایشدات     

 .فیزی  و کانی شناسی اشاره کرد

 
الزم به ذکر است اغهدو شدهرهای بدزرگ    

مثل تبریز، شیراز، تهران، کرمانشداه،  ایران 

همدان و یزد، بدرای تداریخ طبیعدی خدود     

هایی خا  و وی ه محل خدود دارندد    موزه

ها حتدی برخدی نمونده هدای در      که در آن

http://www.enahang.ir/
http://www.enahang.ir/
http://www.enahang.ir/
http://www.enahang.ir/
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حال انقدراض و منقدرض شدده نیدز یافدت      

بده عندوان مثدال از ایدن میدان      . شدود  مدی 

توان بده مدوزه تداریخ طبیعدی همددان       می

 .اشاره کرد

 
شایان ذکر است، موزه هدای اصدهی ایدران    

 .پردازند بیشتر به تاریخ و آثار باستانی می

در حالی که پیشینیان ما در ایران باستان، 

سرزمین پرشیا، سدرزمین مداد و عدیالم و    

دوره های مخته  بدا شدکوه گ شدته آثدار     

اند، امدروزه   زیادی برای ما به جای گ اشته

غارتگران شدی  امدروزی در    آثار ما توسط

و  ،شددود داری مددی اروپددا و آمریکددا نگدده  

این در حالیست . های ما فقیر هستند موزه

هایی مثدل مدوزه لدوور فرانسده و      که موزه

شیکاگو با نمایش آثار و عاایو ما، بخشی 

از درآمدددد اصدددهی کشورشدددان را تدددامین 

تدوان   در سدایر نقدا  دنیدا، مدی    . کنند می

عدی را در کندار سدایر    های تاریخ طبی موزه

ها یافت، که متاسفانه امروزه بسدیاری   موزه

هدا یافدت    از آثار باستانی ایدران نیدز در آن  

توان بده مدوزه    به عنوان مثال می. شود می

دانشگاه شیکاگو اشاره کرد که عهدی رغدم   

المههدی   های بین های ایران در دادگاه تالش

بهددا،  بددرای بازپسددگیری ایددن آثددار گددران 

هددای  بده بهاندده یاری از آنهددا همچندان بسدد 

. اندد  به ایران بازگردانده نشدده هنوز واهی، 

آثار باسدتانی ایدران کده از زیارتگداه هدا و      

مساجد به موزه های مخته  در کشورهای 

اند، بددون کسدو    مخته  در دنیا راه یافته

هددا، گدداه بددا گددرفتن  رضددایت متولیددان آن

امتیازات از دولت پههوی، و شدبانه صدورت   

گرفته، و گاه این کار توسط گروههدای   می

 انهنر اسالمی و راهزن در زمینهمتخصم 

گرفتده کده خداطره خدوبی در      صورت مدی 

 . اند اذهان باقی نگ اشته

زرین فام مساد عمادالدین چگونه محراب 

سر از برلین درآورده است؟ تصویر  ،کاشان

زیر، که بعدا توسدط هنرمنددان مدا نمونده     

دیگری از آن ساخته شده است، متعهق بده  

محراب مساد است کده اکندون در مدوزه    

 :شود نگهداری میبرلین 

 
برخی آثار دیگر ایرانیان نیز که شامل آثدار  

موجود در تخت جمشید بوده بدا حیهده، و   

ترفند تحت عنوان باستان شناسی از ایران 

ها  اند که اگر بخواهیم درباره آن خار  شده

هدا کدار    فقط دادخواهی کنیم، شاید نسدل 

 .حقوقی زمان ببرد

 
 

 نوی  فنا یج بنیادج هاج س ول

 
بسددترهای گیدداهی بددرای تهیدده  امددروزه، 

نانومواد از اصول شیمی سبز و روش هدای  

 .نوظهور در عرصه فنانوری هستند

سدازی و   بسیاری از گیاهان از نظر تاداری 

هددا در عهددم و فندداوری تدداکنون  کداربرد آن 

هددای  انددد، و یکددی از راه ناشددناخته مانددده

هدا   ها بررسی شباهت آن و شناخت مطالعه

هددای بنیددادی  ولهایشددان در سدده و تفداوت 

گیاهددان، بدده طددور خددا ، در راس . اسددت

ها بنیدادی   ریشه و ساقه جمعیتی از سهول

دارند که در سراسر عمر گیاه اجدازه رشدد،   

 .دهد و تولید بافت را به آن می

اند، در صدورتی کده    محققان اخیرا دریافته

هددای  هددای تاثیرگدد ار در سددهول پددروتئین

بنیددادی گیدداهی و جددانوری را بدده طددور   

داگاندده مددورد بررسددی قددرار دهنددد،      ج

هددا یافددت  هددای زیددادی بددین آن شددباهت

ها شامل نحدوه بدرهم    این شباهت. شود می
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ها در راستای تضدعی  و یدا    کنش پروتئین

 .شد ها بریکدیگر می تقویت اثر آن

هدای بنیدادی از نظدر تعریفدی و بدا       سهول

توجه به وی گی خودنوزایی و توان تمایزی 

هان با یکدیگر شباهت در پستانداران و گیا

تفدداوت ایدن دو در ایددن اسدت کدده   . دارندد 

هددای بنیددادی گیدداهی توانددایی     سددهول

پد یرتری نسدبت بده     ریزی انعطاف بازبرنامه

در مدورد  . موارد مشابه در پستانداران دارند

پستانداران، الزم است این بازبرنامه ریدزی  

در . بدده صددورت مصددنوعی صددورت بگیددرد 

کدافی اسدت    صورتی که در مورد گیاهدان 

فرآیند بازبرنامه ریزی بده صدورت طبیعدی    

 .اناام شود

در مرزهای دانش، عموما دانشمندان عهوم 

مخته ، برای بیان و توصدی  رویددادها از   

به عندوان  . برند های مختهفی بهره می روش

هددای بنیددادی،   مثددال، در بسددتر سددهول  

پ وهشددگران بددا محاسددبات بددر مبنددای    

و فرآینددهای   ها ریزی سهولی، چرخه برنامه

سددهولی، امددروزه نددوم جدیدددی از برنامدده  

ریدزی   اند که به آن برنامه نویسی ارائه کرده

اولین باری که ی  خانم . گویند سهولی می

ای بدده بررسددی   نددوی  در مقالدده  برنامدده

های ایمنی پرداخت و از اصطالحات  سهول

هدایش   رایج در عهوم کدامپیوتر در تحهیدل  

زیدادی مواجده    هدای  ارائه کرد، با مخالفت

هایش را ارائه  اما به هر حال، او تحهیل. شد

ریددزی  هدددف او بررسددی رونددد برنامدده. داد

در حددین مواجهدده بددا   T سددهول هددای

او . های آسیو دیده از سدرطان بدود   سهول

این سهول ها را شامل دو فرگمنت در نظر 

 گرفدت و روندد عمهکدرد آنهدا را بده ید       

ORه مخاطبان مقالده کد  . گیت تشبیه کرد

بیشددتر زیسددت شناسددان و شددیمیدان هددا 

هدایی در   بدا چندین واژه  مواجهده  از  ،بودند

ها سرخورده شدند و به مقالده او بدا    تحهیل

امدا روندد اعمدال    . دید منفی نگداه کردندد  

 ،های نوین در شیمی سبز، امروز تکنولوژی

گسددترش بیشددتری پیدددا کددرده اسددت و   

مصدنوعی در شدناخت    هدای هدوش   تحهیل

بیشتر فرآیندهای سدهولی مدورد اسدتفاده    

 .گیرد قرار می

مرزهای داندش بدا مدوارد      پ وهشگران در

در . کنندد  متعدد این چنینی برخدورد مدی  

این مواقع، هر گونه پیشدرفتی در یکدی از   

عهوم بر دیگدری اثدر عمیدق و مسدتقیمی     

گ ارد و با ورود مهندسان به این نقدا    می

های جدید توسدعه   مرزی دانش، تکنولوژی

 را وهد طمن اید  ابد  طبترم یوئدوی .یابد می

 .دینک دوهناد انااید از نیوات می

 با پالستیک 3سا نده امگا  با ترج

 

اده مسددتقیم از کددربن پهددی اسددتفامددروزه، 

ی غد ایی   اتیهن و جایگ اری آن در زنایره

کدددربن دریدددابیم  ه اسدددتدکمددد  کدددر

برخدی  در  (ریزپالسدتی  ) میکروپالستی 

، 2و امگدا   3اسیدهای چرب ضروری امگدا  

. اندد  های یوکداریوتی تشدکیل شدده    از گونه

ایدن اسدیدهای    مطالعات نشان داده است،

شدده و  چرب ضروری بعد از رشد حمایدت  

با غشای سدهولی زئوپالنکتدون گیداهخوار،    

سطا بعدی در زنایره غ ایی آبزیان ادغام 

 .شدند

های پالستیکی باعدث  رویه زبالهافزایش بی

یدد  گددروه . نگرانددی جامعدده شددده اسددت 

تحقیقاتی از برچسو زدن ایزوتدوپ کدربن   

اتدیهن در   برای دنبال کردن سرنوشت پهدی 

بدده  غدد ایی اسددتفاده کردنددد وی  زنایددره

هدا   آن. آوری دسدت یافتندد   حیدرت   نتیاه

هدای دریاچده   مشاهده کردند که میکدروب 

، کدددربن پالسدددتیکی را بددده «هومیددد »

 2و امگدا   3اسیدهای چدرب مفیدد، امگدا    

از مدواد   2و امگدا   3امگدا   .کنند تبدیل می

هستند کده   ، و اسیدهای چربیمغ ی بدن

 .باشددد هددا نمددی بدددن قددادر بدده تولیددد آن 

که به عنوان ید  از  ها نیز  همچنین، ماهی

اند  منابع این اسیدهای چرب شناخته شده

کده   3قادر به ترکیو اسیدهای چرب امگا 

کدربن سدوم   ) n-3و  w-3اسیدهای چدرب  

شوند، نیستند، و  نیز نامیده می( سیر نشده

های ریزی که تغ یه  ها را از جهب  بهکه آن

 .کنند ذخیره می ،کنند می

 

https://www.aparat.com/v/id4c7
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انددد،  دان، اخیددرا کشدد  کددرده  دانشددمن

 03اتدددیهن بدددا ایزوتدددوپ کدددربن   پهدددی

تددرین فندداوری را بددرای مطالعدده   حسدداس

کننددده  سرنوشددت مددواد آهسددته تخریددو 

گازهدای تولیدد    هدا  آن .کند پ یر می امکان

شددده و اسددیدهای چددرب میکروبددی را بددا  

سدنای جرمدی ایزوتدوپ     استفاده از طید  

 . نداتازیه و تحهیل کرده ،پایدار

مطالعددات قبهددی حدداکی از آن اسددت کدده  

تواندد رشدد    الستی  مدی ریزپغهظت باالی 

بدا ایدن   . جهب  و زئوپالنکتون را مهار کند

دهد که مهار رشد نشان می اتحال، مطالع

اتدیهن   های باالی پهیها در غهظتاین گونه

طدور  های میکروبدی بده   کننده توسط تازیه

 .استکامل خنثی شده 

 

العاده کوچد    ها اشیایی فو  پالستی ریز

هستند که در نزدیکی سطا بسدتر یدا بدر    

هدا وجدود    روی سداحل دریاهدا و اقیدانوس   

در واقددع آنهددا بدده عنددوان اشددیایی . دارنددد

میهیمتر  2پالستیکی که قطرشان کمتر از 

مطالعدات صدورت   . شوند شناخته می ،است

شدروم بده بررسدی     0971گرفته در دهده  

ها کردند  ها در اقیانوس پالستی ریزسطا 

و دریافتنددد کدده سددطا بدداالیی از آنهددا در 

 8امدروزه  . و سواحل وجود داردها  وساقیان

میهیون تن ضایعات پالستیکی به اقیانوس 

 .شود وارد می

 

 

 

  

 

 :نهنگ  ای تازه های

 «آسمان سرعت»بازی آنالین 

 آشنایی با صور فلکی

 در ژانر معمایی

nahang.ire 
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 ح وایی  د خویش 

 
کدددوحهوایی معمددوال در یدد  فصددل سددال 

شدود و گیداهی اسدت خدوش      برداشت می

توان غ اهای متنوعی  خوراک که با آن می

 ایدن  جمهده  از خدورش کددوحهوایی  . پخت

 .باشدد  می ها ساده و محبوب ایرانی غ اهای

این قسدمت طدرز تهیده آن را توضدیا     در 

 .دهیم می

 ،بادامکیهو،  0 کدوحهوایی: مواد الزم

و  نم ، پیاز، گرد گرم  011، انای رب

 . نجدروغن  ، وفهفل مقداری

 :طرز تهیه

خرد  قسمت 4به  را شسته وحهوایی کدو

های بزرگ کدو را در  قسمت. کنید

ای که مقداری آب درون آن  قابهمه

 .بخارپز کنید تا کامال نرم شوداید،  گ اشته

سپ  به آن رب انار، گردو و بادام اضافه 

دار  تا زمانی که کدوها مزه. کنیم می

 .گ اریم جا بیفتد اند خورش را می نشده

 (بر کرخ  ) بذی  تان یتاصخ 8

کتان که گاه بدا ندام بد ر کتدان نیدز      تخم 

ای کوچ  بده رندگ    شود، دانه شناخته می

طالیددی اسددت کدده   قهددوه ای، برنددزه یددا 

 3ترین منبدع اسدیدهای چدرب امگدا      غنی

 بدده نددام آلفددا لینولنیدد  اسددید -گیدداهی

(ALA) –  بندابراین، در بهبدود   . باشدد  می

اسدیدهای   .های دیدابتی مدوثر اسدت    زخم

همگددی از  DHA و EPA و ALA چددرب

شدمار   بده  3امگدا  خانواده اسیدهای چدرب  

 .روند می

 ،دهدد  میبهبود  را کتان فرآیند هضم تخم

 .شدفاف بده شدما دهدد     یتواند پوسدت  می و

میدل شددید   . دهدد  میکهسترول را کاهش 

هدا را   هورمونو به مصرف قند را کم کند، 

متعادل کند، با سرطان مبارزه کند و روند 

همچندین   .دهدد  مدی کاهش وزن را بهبود 

باعدث بهبدود    بد ر کتدان  مصرف مناسدو  

  .عمهکرد قهو می شود

 
کتان حاوی  تخمقاشق غ اخوری  3هر 

 :موارد زیر است

 گرم میهی 2 ،338 (ALA) 3امگا 

 گرم 8فیبر 

 گرم 2پروتئین 

 از میزان مااز روزانه %30، 0ویتامین ب

 از میزان مااز روزانه ٪32منگنز 

 از میزان مااز روزانه ٪31منیزیم 

 از میزان مااز روزانه ٪09فسفر 

 زانهاز میزان مااز رو ٪01سهنیوم 

 

، 2ی کتان مقدار مناسبی ویتامین ب دانه

 .آهن، پتاسیم، م  و روی نیز دارد

 
با منشدا   3گفتنی است، قر  گیاهی امگا 

ب ر کتان به صورت ژل سافت نیز مصدرف  

شود که با توجه به اینکه در معدده بداز    می

ای نخواهد  شود، طعم و بوی آزار دهنده می

 .داشت

 
های سالم  چربیاز آناا که کتان سرشار از 

کند به مدت  و فیبر است، کم  می

 .تری احساس سیری داشته باشید طوالنی

  ف پایی حر ت  ی شی 01

 

هایی با شدت متوسط و ثابت  ورزش

  .بکشندطول  دقیقه 01حداقل باید 
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 های تادید پ یر دستاوردهای بشر در زمینه تولید انبوه انرژی
 

ری خودرو از قطعاتی چون درب، پوسته، قطو های مثبت و منفی، صدفحه عدایق و صدفحه مثبدت و منفدی و در نهایدت       تبا: یرتساختار با  

  .می پردازیمدر ادامه برای آشنایی بیشتر نسبت به عمهکرد باتری، به توضیا هر ی  از این قطعات . نشانگر تشکیل شده است

قطو مثبت باتری را کاتد و قطدو  . این پوسته همان طور که انتظار داریم جعبه محافظ باتری است  پوسته تشکیل دهنده ساختار باتری ماشین

 :دهیم مورد بررسی قرار می 0109در ادامه چند نمونه ارتقای باتری خودرو را در سال  .نامند منفی آن را آند می

 شایژایرقاج سرعت  

اتری لیتیوم یون که در موبایل ها نیز جا خوش کرده اند، حین شارژ باید در محدوده دمایی مشخصدی بداقی بماندد در غیدر ایدن صدورت در       

با این حال اگر امکان شارژ ایمن آنها در دمدای بداالتر وجدود داشدته باشدد، نده تنهدا بدازدهی         . خطر استهالک و کاهش عمر مفید قرار می گیرد

در اکتبر سال جاری تیمی از محققان دانشگاه ایالتی پنسیهوانیا نوم جدیددی از بداتری را بده     .می یابد بهکه دفعات شارژ کمتر خواهد شدافزایش 

کداهش سدریع دمدا    . درجه سانتیگراد رسیده و سپ  به سرعت خن  مدی شدود   21دقیقه به  01نمایش گ اشتند که دمای آن حین شارژ طی 

 .استهالک بر اثر داغ شدن به حداقل برسدباعث می شود که ریس  

این ابدام از طریق اتصال ی  فویل باری  نیکل به ترمینال منفی باتری ایااد شده که حین عبور الکترون ها سریعا گرم شده و پ  از قطدع  

بدازدهی ایدن    .را تکرار کرده اندد بار چرخه شارژ  0711تیم تحقیقاتی برای اطمینان از بی خطر بودن این روش . جریان به سرعت سرد می شود

کیهومتری را فدراهم   481تا  301دقیقه شارژ باتری ی  خودروی برقی، امکان پیمایش مسافتی  01روش آنقدر باال است که به گفته محققان با 

 .سازد می

 (باررج چکش خوای)پذیرج  فزایش انعطافا  

 . انداز ی  ماده پهیمر کامپوزیتی قابل خم شدن تولید انبوه شده انعطاف پ یر است، که این باتری کهکتورهای آندی و کاتدی 

 

بسدددیاری از دسدددتاوردهای مددددرن بشدددر از    

های الکترونیکی مدیون  خودروسازی گرفته تا دستگاه

پیشرفت در ساخت باتری های قدرتمند و پر ظرفیت 

شاهد پیشدرفت   هر ساله فناوری ساخت باتری. است

تطابق ، افزایش سرعت در زمان شارژدر قابل توجهی 

استخرا  کربن دی اکسدید از   اییتوان مثل)با محیط 

در آسدتانه  . باشدد  مدی و رکوردشکنی در ظرفیت  (هوا

قصددد داریددم بدده بررسددی مهمتددرین     0101سددال 

  .ها دست یابیم پیشرفت

قبل از آن، بدرای اینکده بدا بداتری بیشدتر آشدنا       

آن، به عنوان  شوید، مروری خواهیم داشت بر ساختار

 :مثال، در خودرو

 سوختیپیل 
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  رب  دج ا سید باررج با قاب یت جذب

این دسدتگاه بده   . نوم جدیدی از باتری را به نمایش گ اشت که کربن دی اکسید را از هوای اطراف جمع آوری می کند MIT ماه قبل چند

آنتراکوئینون ماهدز اسدت کده تواندایی مکدش       شناخته می شود به دسته ای از الکترودهای آغشته به ترکیبات پهی نوسانی-عنوان باتری الکترو

 .در محیط اطراف را دارندکربن دی اکسید  مولکول های

آن همزمدان بدا    پد  از . شوند، به صورت طبیعی اناام می شدود کربن دی اکسید  این فرایند حین شارژ باتری و تا زمانی که الکترودها پر از

آزمایشات نشدان داده  . را در ی  محفظه جداگانه ذخیره کرده و در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار دادکربن دی اکسید  تخهیه شارژ می توان

هدزار   01بدین  درصد بازدهی خود را از دست می دهند، از اینرو طول عمر نهایی آنهدا   31هزار چرخه شارژ تنها  7111که این نوم باتری پ  از 

 .هزار بار شارژ تخمین زده شده است 21تا 

 باررج لیتیوم  رب  دج ا سید

تحقیقات در حوزه باتری روی استفاده از مدواد و  

ترکیبات جدید از جمهه کدربن دی اکسدید متمرکدز    

است چرا که چگالی انرژی باتری های لیتیوم کدربن  

لیتیوم یون تخمین  دی اکسید هفت برابر مدل های

با این وجدود توسدعه نسدخه ای کده     . زده شده است

امکان شارژ آن به دفعات زیاد میسر باشد سدخت تدر   

عهدت ایدن    .از آن چیزی است که به نظر مدی رسدد  

مشکل تامع ناخواسدته کدربن در کاتدالیزور بداتری     

 سه ماه قبدل متخصصدان دانشدگاه   . حین شارژ است

بداتری لیتیدوم کدربن    نوی در شیکاگو نخسدتین   ایهی

دی اکسددید را بددا قابهیددت شددارژ مادددد بدده نمددایش 

 .گ اشتند
مدایع یدونی و دی متیدل     سدولفید اسدتفاده شدده و بده الکترولیدت هیبریدد متشدکل از         دی در کاتد این باتری از نانو ورقه هدای مولیبددن  

 .چرخه شارژ را می دهد 211تامع دردسرساز کربن روی کاتالیزور جهوگیری کرده و امکان طی این ترکیو خا  از . سولفوکسید ماهز است

 باررج براج ذخیره انرژج ا  منابع رجدید پذیر

منابع تادید پ یر مثل باد و خورشید قادر به تولید حام باالیی از انرژی هسدتند امدا ذخیدره آنهدا بدرای اسدتفاده در سداعات او  مصدرف         

لیتیدوم یدون    دستگاهی را برای ذخیره انرژی ارائه کرد که از شبکه هدای   CCTاوایل امسال استارتاپ استرالیایی. بسیاری دارد پیچیدگی های

 .استاندارد کارآمدتر است

رای ذوب نام گرفته، در واقع ی  باتری ماژوالر است که قادر به تغ یه الکتریسیته از منابع مخته  و استفاده از آن بد   TEDاین دستگاه که

 TED .سپ  موتوری حرارتی این انرژی را برای اسدتفاده در صدورت لدزوم ذخیدره مدی کندد      . سیهیکون در ی  محفظه عایق بندی شده است

مگاوات ساعت انرژی است اما می توان واحدها را تدا حددی    0.0نخستین باتری گرمایی کاربردی به شمار می رود و هر باک  آن قادر به ذخیره 

 .که ی  باتری با حام نامحدود ساخته شود ارتقا داد
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 باررج براج ذخیره انرژج ا  منابع رجدید پذیر

بده گفتده   . مزایای این سیستم چگالی باالتر از لیتیوم، قیمت کمتر و عدم استهالک سیهیکون به شکهی است که لیتیوم دچار آن می شدود 

سال بدازدهی خدود را حفدظ مدی      01شارژ نشانه ای از استهالک مشاهده نشده و احتماال سیستم برای هزار چرخه  3سازندگان باتری پ  از 

 .کند

 د  برابر شدن چگالی باررج

باتری لیتیوم یون برای گوشی و لپتاپ به اندازه کافی شارژ فراهم می کند اما وقتی پای خودرو به میان می آید چگالی آنها جوابگو نیست 

محققان دانشگاه دیکن برای رفع این مشکل نوم جدیدی از باتری را توسدعه داده اندد کده از    . افزایش وزن باتری باقی نمی ماندو چاره ای جز 

 .الکترولیت جامد ساخته شده از پهیمرهای معمولی موجود در بازار بهره می برد

. نیست و در نتیاه ایمن تر از باتری هدای عدادی اسدت   در این محصول از الکترولیت های مایع فرار با ریس  باالی شعهه ور شدن خبری 

ایش عالوه بر این طراحی آن به گونه ای است که اجازه استفاده از اندهای فهزی لیتیومی برای دو برابر کردن چگالی باتری های لیتیومی و افز

 .برد ماشین های برقی را می دهد

 افزایش ظرفیت بزیگتری  باررج لیتیوم یون دنیا

مگداوات را کهیدد زد و    011مگاوات ساعت و خروجدی   009پروژه ساخت بزرگترین باتری لیتیوم یون دنیا با ظرفیت  0107ر سال د تسال

دوباره سدراغ آن   Neoen کمپانی فرانسوی واقع شده و حاال تسال با همکاری« جنوبی استرالیای»این باتری در ایالت . مدتی بعد به پایان رساند

 .درصد دیگر افزایش دهند 21بزرگترین باتری دنیا را  رفته اند تا ظرفیت

 

 

 

 
بر  ذخیره شده این باتری غول پیکر از طریق نیروگاه بادی هورنزدیل تامین می شود که هزینه چندانی ندارد. 

 . مگاوات ساعتی ظرفیت واداشته است24.2 دولت استرالیا را به افزایش ،صرفه اقتصادی باتری
 



 9318 بهمن–  پازندهمشماره  وژیه انهم  نو نهنگ

25 
 

 

What is Qalamzani? 

Qalamzani is one of the Iranian 

handicrafts with a historical 

background as ancient as 3000 years. It 

is the process of molding and polishing 

metals, e.g. Iron and Copper to shape 

them as useful things with combination 

of other material and designing forms 

on them. Iranian use Qalamzani as an 

instrument to make coins, dishes, 

boxes and etc. Nowadays, Qalamzani’s 

technique is performed in higher tech 

technologies like electronic and 

computer industries. 

 

 

 چگونه نشریه نهنگ نو را دریافت کنیم؟

 :درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید

Tahere.koohi@gmail.com 

 

Contact us: 

nahangnov@enahang.ir 


