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 نظام جهانی و نوسانات اقتصاد:سخن سردبیر

پا  از   1919اتاق بازرگانی بین المللی در ساا   

افاارادی کااه  .تشااکیل شاادجنااگ جهااانی او  

نامیدند، کنار  خودشان را تاجران قهرمان صلح می

 دنیاییتصمیم گرفتند در  آنها. هم عک  گرفتند

که مرزهایش و شرایطش را خودشان تعیین کرده 

المللای،   بودند، قوانینی برای نحوه معاامالت باین  

ونقل کاا،، قاوانین دعااوی معاامالت      نحوه حمل

چنینای تعریا     المللای، و ساازوکارهای ایان    بین

 . دنکن

پا  از   1991در ساا    تجاارت جهاانی  سازمان 

 هام  ساازمان ایان  . تشکیل شدجنگ جهانی دوم 

هاا و بهباود شارای      امکانی را برای حذف تعرفاه 

. دمعااامالت تجاااری بااین المللاای فااراهم کاار    

شاابیه کشااورهای ع ااو بااا ایجاااد سااازوکارهایی 

تار انجاام    شان را بسایار شافاف    یکدیگر، معامالت

و دعاااوی و شااکایات بهتاار رساایدگی دادنااد  ماای

 .شد می

 در ایان ساازمان  با افزایش تقاضا بارای ع اویت   

کاه شاانزده    طاوری  ،تر شد سخت ع ویت شرای 

سا  طو  کشید تا چین که در آغااز رکاوردزنی   

همزماان باا   . اقتصادی بود، به ع ویت آن درآیاد 

ایاان سااخت شاادن ع ااویت، عملکردهااای ایاان  

سازمان به علت رفتار چند ع او پایاه کاه طبا      

هاا باود،    معمو ، ایا،ت متحده آمریکا شاامل آن 

جاا پایش رفات     ضع  عملکرد تا آن. ت عی  شد

 . شد لغوها کامال  که برخی از جلسات آن

 وساوبااود کااه د 1918سااا   در هماین حااوالی  

وس، مجمعی بود کاه  ودا. دقدرتمندتر ش سوئی 

مقادار  . اع ای آن ،زم نبود حتما دولتای باشاند  

شخصایت  تا هر  کافی استزیادی پو ، یا شهرت 

، تاجر و دولتمندی بتواند شرکت کناد و  فرهنگی

 . صحبت کند

اماا، ارار   . وس در پایه، سازمان اجرایی نیسات ودا

صحبت میلیاردرها چنان در ساختار جهان حکام  

باه شارکت در    دولتمردان مندی عالقهراند که  می

 .این مجمع هر ساله رو به افزایش بوده است

وقتی نظم موجود در جهان پ  از جنگ جهاانی  

هاایی باا هادف بهباود      سازمان ،شد تعری  میباز

سااختار   .شاد  ایجااد ی جنگ افروز وضع کشورها

اسااتعماری، همااواره پاا  از تخریاا  کامااال      

را پای   هاای جدیادی   هاای بشار، سااخته    ساخته

رویاای خاودر را   دوبااره   بشر بتواند تا ،افکند می

کاامو، در   طور کاه آلبار   همان یعنی عمال  .بسازد

کناد، بشار را    توصی  می« افسانه سیزی »کتاب 

بیخاود  . کناد  پایاان بیهاودگی مای    وارد چرخه بی

نیست که این کتاب، بعد از جنگ جهانی دوم، پر 

ارار  . تارین کتااب در فرانساه شاده اسات      فارور 

تخریبی چرخه بیهودگی ماردم طبقاات پاایین و    

در ایاان  زیاارا. دهااد متوساا  را هاادف قاارار ماای

 وماان باا خاوردن حا  مظل    بیهودگی طبقات با،

 .گیرناد  و در چرخه قارار نمای   روند فق  با،تر می

 .آورد بیهودگی ناامیدی می چرخه

گر همیشه مورر اسات،   دلیل اینکه چرخه تخری 

یکی این است که بزرگترین ساختارهای تبلیغاتی 

. ای دسااات هماااان میلیاردرهاسااات   و رساااانه

هااای  بیناای س پاایشوومیلیاردرهااایی کااه در دا

گویناد، در واقاع از    مای  شخصی خود را از آیناده 

کنناد، کاه    استفاده مای  بینی ترین اصل پیش مهم

. همانا ساختن آیناده باه دسات خودشاان اسات     

بیل گیات    بود که 1212در سا   ا  امروزرمث

طی ده سا  مبلغ خواهد  می در داووس اعالم کرد

ها و تولیاد   میلیارد د،ر برای مبارزه با بیماری 12

ویاروس   1219ساا    از اواخر. واکسن کمک کند

رونااا در کاال جهااان پراکنااده شااد و گیاار ک همااه

هاای او   بینیم که چقدر باه موقاع بیمارساتان    می

 . آماده پذیرایی از هزاران بیمار کرونایی شدند

ها نیمه با،روناده چرخاه را جهاانی شادن      رسانه

نامند، و نیمه پاایین روناده معماو، باا تانش       می

جنگ جهانی سنگینی شبیه جنگ و به قو  پاپ، 

در نیمه پایین رونده . شود تکه شده، شروع می تکه

ای، بارای کسا     استفاده از هر سالح و هر وسیله

ماثال، در جناگ   . بیشترین مقدار نزو  مجاز است

هاا از   انگلیسای  هیچ نیاازی نباود کاه    او جهانی 

اماا  . کنناد  گندم ایران برای سربازانشان اساتفاده 

ان در قحطی کامل با گندم ما را بردند تا مردم ایر

و . نامیدی از تالر برای پیشرفت دسات بکشاند  

مقابل هر نظام بعدی که آنها اراده کنند سر خام  

همانطور هم شد و ما چهل ساا  باا رمیام    . کنند

در ایان چرخاه دو عامال    . پهلوی سرکوب شادیم 

کلیدی نقش تغییردهناده ساطح کلای ساقو  و     

 :اقتصاد جهان را دارد صعود

بیهاوده  هاا   جهان که در همه آن الهیالیم تع: او 

مثال در اساالم،  . است روشننبودن ساختار جهان 

ماا در قارآن   . بزرگترین گناه همانا ناامیدی اسات 

بخشاد، اگار    که خداوند همه گناهان را می داریم

 .گر باشد و تالر انسان ناامید نشده باشد

آگاهی مردم، با،خص جوانان، از نحوه کلای  : دوم

 تار استعماری نابودکنندهعملکرد ساخ

تجربگای در مواجهاه باا از     علات کام  ، به جوانان 

 دست دادن همه چیزشاان در چرخاه بیهاودگی،   

های خودشاان را ناشای از ضاع  و     داشته ریزرِ

 جوانان در ایان نوساانات   .دانند مشکالت خود می

. دهناد  معمو، امید و تالر خود را از دسات مای  

برخوردارناد، و   ترها از حساسیت کمتاری  باتجربه

در چنین مواردی با صبر و آگاهی، منتظار دیادن   

 . مانند روی دیگر سکه می

اگر علت پرفرور شدن کتاب کامو بعد از جناگ  

تاوان   علات آن را مای   ،را نتیجه تبلیغاات نادانیم  

جناگ   ازمردمای کاه    درناامیدی موجی از  ایجاد

 8 تحمیلی جنگ پ  ازاما . آسی  دیدند دانست

 زیارا  ،ایاران چناین ماوجی ایجااد نشاد      ساله در

اد ایجا  جوانان ایران با رهبری امام خمینای بارای  

کوشایدند و شاهیدان و    نظم الهی در جهاان مای  

 .مانند جانبازان این راه زنده و جاویدان می

انقاالب ایااران یکای از ماوارد با،برنااده     ،در واقاع 

امروز هر چقادر هام   . سطح کلی نظام جهانی بود

بخواهنااد مااردم کااه ساااختار هااای اسااتعماری  

توانناد   نمای  ،متوس  و فقیر دنیا را ضعی  کنناد 

که انقالب ایران انجام شاد   1919وضع را به سا  

کنناد   پ  تمام تالر خودشان را مای . برگردانند

را دوباااره بنویسااند و مرزهااا و  تااا نظااام موجااود

 . شرای  جدید را تعیین کنند
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کشورهای . کشد  سمت چپ کودکی جهان را به دور می: افسانه سیزی  در نمودار صعود و سقو  جهان با سیاست های اقتصادی و جنگ 

نیمه سمت چپ را امروز جهانی .د شده از جنگ سمت راست هواپیمای نابو. جنگ افروز آماده انفحار و ایجاد ساختار نوینی در جهان هستند

.شدن می نامند  
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بنابر گزارر باناک جهاانی، نار     

رشد اقتصاد عراق با وجود تاالر  

داعش در ایجاد نارضاایتی میاان   

جمعیاات ساانی ایاان کشااور، و    

اعتصااابات بااه خاااطر بیکاااری در 

 1.8باااه میااازان   1212ساااا  

 .بینی شده است پیش

 عراقمنطقه اقتصادی 

 

از  ،عاراق جمهاوری  رسامی  باا ناام    عراق

ایاان  .اساات در حااا  توسااعهاقتصااادهای 

در منطقااه خاورمیانااه واقااع در    کشااور،

 هاای  زباان  .باشاد  مای  جنوب غربای آسایا  

. اسات  و کاردی  عربای رسمی این کشاور،  

ایاان % 91 .باشااد ماای بغاادادپایتخاات آن 

ایزدی  ،یحیسم یقبام% 3 ،کشور مسلمان

ایان  واحاد پاو     .هستند نیئصاب یکدناو 

آن را  «IQD» است کاه نمااد   دینارکشور 

 در ساا   عاراق جمعیات   .دهاد  نشان مای 

میلیون نفر تخماین   38.8میالدی  1212

همسااایگان ایاان کشااور . زده شااده اساات

و  نعربسااتان، رد، اسااوریه، ترکیااه، ایااران

 ،نج ، کربال، بصره، بغداد .باشند می کویت

 کرکوک، سامرا، سلیمانیه، و موصال ، اربیل

 .شهرهای مهم این کشورند

 اقتصاد

 
، اقتصاادی در حاا  توساعه    عاراق اقتصاد 

، نر  رشاد  بانک جهانیبنابر گزارر . است

باا وجاود تاالر داعاش در      عاراق اقتصاد 

ایجاد نارضایتی میان جمعیات سانی ایان    

کشور، و اعتصاابات باه خااطر بیکااری در     

شاده   بینی پیش 1.8به میزان  1212سا  

 . است

 درصااد 55بااا باایش از  عااراقخاادمات در 

یاد ناخاالص ملای    بیشترین سهم را در تول

و کشااااورزی ساااهم . ایااان کشاااور دارد

داری،  های وابسته به آن مانند جنگل بخش

از تولیاد   درصاد  5 لبرداری از جنگ بهرهو 

ه اختصاا  داد  را به خاود داخلی ناخالص 

، صانعت در ایان کشاور،    چناین  هم .است

از تولید ناخالص  درصد %92سهمی حدود 

 . را دارد داخلی

 
بعد از عربستان ساعودی و کاناادا در    عراق

تارین   جایگاه سومین کشور دارناده بازر   

 .ددارذخایر نفتی قطعی دنیا قرار 

شااامل  عااراق منااابع اصاالی مااواد معاادنی

بنتونیت، سیمان، خاک رس، سنگ عناصر 

گچ، رنگدانه اکسید آهان، کاائولن، سانگ    

آهک، کودهای نیترومن و فسافات سانگ   

گااوگرد  فساافات، نمااک، شاان، ماسااه و  

 . باشد می

خاام   کنندگان نفت ترین تامین عراق از مهم

. های بزر  آسیا است ترر برای پا،یشگاه

چین این کشور سومین تامین کننده نفت 

عربساااتان ساااعودی و روسااایه پااا  از 

چاین باه تاامین    بادین جهات،    .باشاد  می

این در حالی است . دارد تکیهامنیت عراق 

نظامی دارد، و از آمریکا در عراق پایگاه که 

عراق با قیمت  و سایر منابع و امکانات نفت

 .مند است پایین بهره

در ساا   امین کشور صاادرکننده  11 عراق

اقاالم عماده صاادراتی ایاان    . اسات  1211

شاامل خرماا،   ) محصاو،ت گیااهی  : کشور

، ماواد  (گندم، جو، برنج، سبزیجات، و پنبه

ماواد  ، (و گاوگرد طاال  نفت خاام،  ) معدنی

منساوجات،  ، زناده  ، حیواناتغیرنفتیخام 

، مصاالح  شده دباغیگوسفند و پوست  چرم

کاغاذ بازیاافتی،   ساختمانی، مواد غاذایی،  

  .باشد می شیمیایی موادو کود 

در  واردکننده بزر  جهان بیستمین عراق

واردات عااراق طیاا  . اساات 1211سااا  

وساایعی از کا،هااا و محصااو،ت را شااامل 

 عاراق بیشاترین کاا،ی وارداتای    . شود می

خاودرو،   ی،فلزمصنوعات صنعتی و  شامل

گندم، برنج، روغن، شاکر، دارو، تجهیازات   

نیروگااهی، و تااوربین گاازی، و تجهیاازات   

 .باشد می مخابراتی

 

 
 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/03/09/4/157017118.jpg
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 وکار  کسب

 
 شاخص سهولت کس  و کاار از نظر  عراق

(ease of Doing Business )  در سااا

 192در میاااان  168، در جایگااااه 1212

  .کشور قرار دارد

 و تعرفه مالیات

 هر ابتدای در ،عراق کشور قوانین طب 

 این کشور گمرکی های تعرفه میالدی سا 

 ابالغ گمرکات تمامی به ای نامه بخش طی

 درصد صرفا نامه بخش این در. گردد می

 انواع برای گمرکی عوارض و حقوق

 همچنین. گردد می اعالم کا، مختل 

 گمرکی، عوارض و سود محاسبه بر عالوه

 عراق گمرکی مالیات عنوان تحت ضریبی

 ترخیص زمان در کا، هر ورود ازای به

 حدود مالیات این. گردد می محاسبه کا،

  .باشد می گمرکی عوارض% 65

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

 اساس بر عراق در گذاری سرمایه 

 کشور این در گذاری سرمایه استانداردهای

 های شرکت. دارد خارجیان برای قوانینی

این  از خارجی مالکیت فعا  با خصوصی

 .کنند می پیروی قوانین

ع و  عراقگفتنی است در حا  حاضر، 

 اوپک کشورهای صادرکننده نفت سازمان

(OPEC )این سازمان بین دولتی  .است

متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، 

کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان 

امارات متحده عربی، اکوادور،  سعودی،

 .آنگو،، ونزوئال، و کنگو است

 
زبان رسمی اوپک انگلیسی است، هرچند 

کشورهای ع و این  اغل که زبان رسمی 

سازمان عربی است و انگلیسی تنها در 

هفت  .شود نیجریه زبان رسمی شمرده می

ع و فعلی اوپک از میان کشورهای عرب 

هستند، زبان رسمی اکوادور و ونزوئال 

پیشنهاد دهنده تاسی  اوپک در سا  )

اسپانیایی است، زبان ( شمسی 1339

 رسمی آنگو، پرتغالی و زبان رسمی ایران

ح  ع ویت در اوپک سا،نه . فارسی است

میلیون د،ر است و تنها کشورهای  5

توانند ع و این  صادرکننده نفت می

 . سازمان باشند

در حالی که امروزه قیمات نفات و د،ر در   

هم تنیده شده، از باین رفاتن سالطه د،ر    

خصوصا  .در نظام پولی جهانی ناگزیر است

تصاوی    هاسات  ساا   که در کنگره آمریکا

در حا  پیگیاری  ( نوپک) NOPECقانون 

شااکایت علیااه   ،ایاان قااانون بااا  .اساات

پاذیر خواهاد    کشورهای ع و اوپک امکان

تبانی و توافا  بار سار     نآبر اساس ، و شد

طب   ،آن میزان تولید نفت و گاز یا قیمت

آمریکا غیرقانونی محساوب خواهاد    قوانین

در بااازار رقااابتی کنااونی  ،در نهایاات .شااد

و  به سمت انحصار طلبای فرور نفت خام 

 .مایال خواهاد شاد   بیشتر متآمریکا  سلطه

د،ر را از معامالت  «قانون نوپک» بنابراین،

آتی نفتی به عنوان ارز پرداختی خود کنار 

 .خواهد گذاشت

با وجودی که کشاورهای مساتقلی مانناد    

روسیه با رواب  دوجانبه و چندجانبه خاود  

ذخاایر ارز د،ری خاود   در حا  کم کردن 

هستند، همچنان بخش عظیمی از ذخاایر  

دهاد، کاه    ارزی جهان را د،ر تشکیل مای 

در حادود   این ذخایر. باشد می% 62حدود 

 .آوری شده است دهه سلطه آمریکا جمع 1

شااکل زیاار میاازان ذخااایر ارزی کنااونی   

 :دهد کشورها را نشان می

 
المللاای پااو ،  طباا  اعااالم صااندوق بااین

های مرکزی جهانی در حاا  تقویات    بانک
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د،ر آمریکااا و یااوآن چااین    اسااتفاده از

د،ر کماکاان در  باا ایان حسااب     .هستند

اماا   ،ماناد  مای صدر ارزهاای اصالی بااقی    

احتما، شاهد کاهش تدریجی حاشیه امن 

در . این ارز در برابر دیگر ارزها خواهیم بود

ر رقاباات سااختی بااا یااوان  بلندماادت د،

گفتناای اساات، تاااکنون   .خواهااد داشاات

ترین جهش در ذخاایر ارزی مرباو     زر ب

درصاد   1.21به یوان بوده است که اکنون 

از ترکیاا  ذخااایر ارزی جهااانی را شااامل 

از زمان پذیرفته شادن یاوان باه    . شود می

، سااهم 1216عنااوان ارز جهااانی در سااا  

کام  های مرکزی  یوان از ذخایر ارزی بانک

 .است نظیر

 روابط با ایران

 
 ایراندر عراق و یک سوم  دو سوم -عک  تا،ب هورالعظیم

 

 

آغااز   1912رواب  ایاران و عاراق از ساا     

ایان کشاور تاا قبال از تاسای        .شود می

امپراطوری عثمانی بخشای از ایاران باوده    

 چنادین باار  پ  از آن، ایان کشاور   . است

آخارین   .بین ایران و عثمانی رد و بد  شد

. بار در دوره قاجار به عثماانی واگاذار شاد   

و تبادیل شادن    پ  از جنگ جهانی او ،

نفاات بااه عنااوان عاماال اصاالی برتااری    

به عنوان  خیز نفت عراق های جهانی، قدرت

از عثمانی فروپاشایده شاده   سهم انگلی  

 .به رسمیت شناخته شد

باستانی، بین ایران  از نظر تاراج نفت و آرار

و عراق به عناوان کشاورهای تحات تااریر     

های بسیاری وجاود دارد،   انگلی ، شباهت

بطوریکه پ  از جدایی عاراق از عثماانی،   

قوانین راحتی برای صادرات آراار باساتانی   

در قارن   .این دو کشور به خارج وضع شاد 

النهارین در عااراق در   ناوزده، منطقاه باین   

میاااان کشاااورهای خاورمیاناااه ماااورد   

ها در زمینه آرار باساتانی   شدیدترین غارت

قرار گرفت، و میزان غاارت در طاو  دوره   

  .شتاب بیشتری یافت سرپرستی انگلی 

ایرانیان طی سالیان دراز باه دلیال وجاود    

مثال حارم   ( عتبات عالیات)اماکن مقدسه 

که آن را به عنوان ایاوان  ( ع)ت علی ح ر

 (ع)ند، و حرم امام حساین  سشنا نج  می

به عاراق رفتاه و برخای در حاد      ،در کربال

از  .اناد  زندگی کارده جا  چندین نسل در آن

سویی دیگر، به دلیل وجود حرم امام رضاا  

نیز بسایاری از جامعاه ملال از جملاه     ( ع)

عراق به زیارت این حرم در مشهد مقادس  

دند و بدین ترتی  رواب  دوساتانه و  آم می

ساایاحتی، -خصوصااا گردشااگری زیااارتی 

هماواره باین ایان دو کشاور برقارار باوده       

 .است

در سااا   پا  از ملاای شادن نفاات ایاران   

، عااراق تااالر نافرجااامی شمساای 1319

برای ملی شدن صنعت نفت خاود صاورت   

هااای خااارجی  تااا آن زمااان، شاارکت. داد

حدود سه چهاارم نفات ایان کشاور را در     

اختیااار داشااتند، کااه ایاان بااه معنااای در 

 دلیال . اختیار داشتن کل نفت عاراق باود  

 ،خودملی عراق در تصاح  نفت  نافرجامی

، آنهای سیاسای در   اختالفات بسیار گروه

 کاردن پاذیر   تالر انگلی  برای آسای  و 

ن بعاد از ملای شاد   ، تحاریم ایاران   مرزها

صاانعت نفاات آن، و پاا  از آن اتحاااد    

هاای نفتای بسایاری در     با شرکت انگلی 

مناط  مختل  از جمله عربستان سعودی، 

  .است ذکر شده کویت و خود عراق

مایالدی ملای    1911نفت عراق در ساا   

با این حا ، این کشور نتوانسات  . اعالم شد

ایان   .خود بهره درستی ببرد نفتی از منابع

کشور به سرکردگی صدام حسین از حازب  

 (دست نشاانده کشاورهای خاارجی   )بعث 

جنگی نیابتی با ایران آغاز کارد، و پا  از   

. آن وارد جنگ با کشور کوچک کویت شد

هشتاد و نود ساده   های دهه)در این مدت 

، رقاباات نفتاای در عااراق (بیسات ماایالدی 

میان کشورهای فرانساه، روسایه، ماپان و    

المللای   هاای باین   اما تحریم ،چین داغ شد

بر عراق اعما   1223تا  1992که از سا  

شد، سود سرشار ایان صانعت در عاراق را    

 مایالدی  1223در سا   .روانه آمریکا کرد

از نظر تاراج نفت و آرار باساتانی، باین   

ایااران و عااراق بااه عنااوان کشااورهای 

هااای  تحاات تاااریر انگلاای ، شااباهت

بسیاری وجود دارد، بطوریکاه پا  از   

 جدایی عراق از عثمانی، قوانین راحتی

بارای صاادرات آرااار باساتانی ایاان دو    

 .کشور به خارج وضع شد
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توسا    باه طاور مساتقیم    این کشاور  نیز

آمریکاا  بارها  ،پ  از آن .اشغا  شد کاآمری

د کاه نفات عاراق    کار باه صاراحت اعاالم    

هاا در   آن اننظامیا  ترین عامل ح اور  مهم

 .این منطقه است

میزان ح ور و اشغا  عراق توس  آمریکاا  

حدی است کاه در دی مااه    درتا به امروز 

به دساتور دونالاد تراماپ،    شمسی  1398

ساپهبد قاسام    ،رئی  جمهور وقت آمریکا

باه   ،نیروهاای مقاومات   ، قهرمانسلیمانی

همراه چند تان از نیروهاای مردمای ایان     

 خااک عاراق   حالی کاه مهماان   کشور، در

 .رساند  به طور مستقیم به شهادت می بود،

ها پ  از  آمریکایی یات تروریستیاین عمل

های آمریکاایی   هآن صورت گرفت که پایگا

هفتااه پشاات ساار هاام هاار روز   3حاادود 

نیروهای دفااعی عاراق باه ناام      گروهی از

را مااورد هاادف قاارار   « الشااعبی حشااد»

ایان سلساله   در جریاان آخارین   . دادند می

ها هم سپهبد سلیمانی به  کشتار آمریکایی

شهادت رساید و هام بزرگتارین فرماناده     

الشااعبی  نیروهااای دفاااع مردماای حشااد  

از آن پ ، با وجاودی   .ابومهدی المهندس

که پارلمان عراق بارهاا تاکیاد باه خاروج     

نظامیان اشغالی آمریکا از خاک این کشور 

داشته است، همچنان نظامیان این کشاور  

رزهااا و بااه اشااغا  و تااردد خااود در م   

، ادامااه هااای مسااتقرر در عااراق  پایگاااه

 ایان در حاالی اسات کاه ایاران      .دنده می

 باا عاراق   ترین مرز مشاترک خاود   طو،نی

 باااه دلیااالدارد، و  را( کیلاااومتر 1922)

 مذهبی، دینی، تاریخی، مختل  های زمینه

 تنیادگی  هم در نوعی اجتماعی و فرهنگی

 جناوب  تا شما  از کشور دو بین رواب  در

 . دارد وجود

 

 مقاصاد  ترین بزر  از عراق حاضر حا  در

 بوحساام ایراناای کا،هااای و تولیاادات

 .دشو می

 وفناوری اطالعات ارتباطات

دریافات داده در   از نظر رتبه سرعت، عراق

 116، در رتبه غناو  مالزیپ  از  اینترنت،

این رتباه  . ردادقرار  1215جهانی در سا  

توجه عراق در حالی به دست آماده  جال  

هااا درگیاار  اساات کااه ایاان کشااور سااا  

هاای   بوده و زیرسااخت  های مختل  جنگ

اینترنت آن به تدریج در حا  تخری  بوده 

ماایالدی، باه طااور   1211در ساا    .اسات 

کلی متوسا  سارعت اینترنات در کشاور     

 .بوده استعراق از ایران بیشتر 

 
 بین دجله و فرات – یا حور آفاک تصویر هورالدلمج

 

  

@enahang.irkoohiTahere. 

 
 کربال –عباس علیه السالم تصویر حرم ح رت 

mailto:tahere.koohi@enahang.ir
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 روند رو به رشد اقتصاد

، اقتصاادی در  متکی به نفت عاراق  اقتصاد

ساختار بازار این کشاور   .حا  توسعه است

هاای خاارجی    سنتی و وابساته باه کماک   

این کشور بیشاتر صاادرکننده ماواد     .است

 .خام و واردکننده کا،های مصارفی اسات  

درصد از کال ارزهاای ورودی و    98حدود 

درصد از درآمد بودجاه دولات    93بیش از 

 . دهد می تشکیل  نفت فرور عراق را

نر  پایین  کشور عراقنکته رشد اقتصادی 

افغانساتان   مانند این کشور. تورم آن است

که از نظر امنیت و رباات دچاار مشاکالت    

در دوره بازسااازی بااه ساار  اساات،اساساای 

 3را زیار  تاورمی خاود   شااخص   وبارد   می

این درحاالی اسات    .ستا درصد مهار کرده

که ایران تا کنون در بهترین حالت به نر  

تورم تک رقمی رسیده و با شااخص تاورم   

های طبقاتی  معمو  دو رقمی دچار شکاف

  .ای شده است گسترده

با  یی مثل عراق یا افغانستاندر کشورها

وجود مشکالت فراوان، در هزینه نقدینگی 

اولویت اصلی را به تأمین انرمی و سپ  

  .اند های اقتصادی داده امنیت برای فعالیت

نیز باعث ها  آنبانک مرکزی  های سیاست

شده است تا متغیرهای پولی با نوسان 

 .همراه نشود

 تالش برای خودکفایی صنعتی

کناد بارای خودکفاایی در     تالر می عراق

تولید نفت و گاز سرمایه گذاران خارجی را 

حوزه گاز عراق عالوه بر تولیاد   .جذب کند

صانعتی   برای بارق، بارای دیگار مصاارف    

  .کاربرد دارد

عنوان کشوری که به شادت   عراق بهکشور 

به درآمدهای حاصل از فارور نفات خاام    

های اخیر به دنباا    وابسته است، طی سا 

شیدن به سبد صادارتی خاود باوده   بخ تنوع

های این کشور، خودکفاایی   از برنامه. است

در بخش کشااورزی اساتم موضاوعی کاه     

ظرفیاات مناساابی جهاات صااادرات انااواع  

ملزومات کشاورزی از جملاه کاود، باذر و    

تجهیاازات کشاااورزی از ایااران بااه عااراق  

 .رود شمار می به

ایان  های مساتمر در   اررات تخریبی جنگ

کاه   باه طاوری   زیااد اسات،   بسیار کشور،

کشاد تاا بتواناد نیازهاای      ها طو  می سا 

 ،ایان کشاور تااکنون    .خود را برطرف کند

های اقتصاادی و   بخش زیادی از زیرساخت

. ه اسات ه یافتا تخری  شدخود را صنعتی 

، فساد اقتصادی باه  چنین، در این مدت هم

ه کشور تبدیل شدآن جزء ،ینفک اقتصاد 

  .است

عااراق تااا اواساا  دهااه کشاااورزی کشااور 

میالدی از رونا  باا،یی برخاوردار     1912

بیشتر محصو،ت کشاورزی این کشور . بود

مخصوصا خرما باه کشاورهای همساایه از    

تحااو،ت . شااد جملااه سااوریه صااادر ماای 

سااا   52اقتصااادی کشااور عااراق طاای   

گذشته و تبدیل عراق از کشوری متکی به 

کشاااورزی و صاانعت، بااه کشااوری کااامال 

ه فرور نفت خام ساب  کااهش   وابسته ب

های کشاورزی این کشور  چشمگیر ظرفیت

های داخلی، افزایش شهرنشینی  جنگ. شد

و کااهش جمعیات روساتایی و همچنااین    

گذاری مناس  نیز سب  شده  عدم سیاست

است که کشاورزان رغبتی به ادامه فعالیت 

در این بخش نداشته باشندم باه بطوریکاه   

خرماای  در حا  حاضار بخاش زیاادی از    

کشااور عااراق از کشااورهای عربسااتان و   

 . شود امارات تامین می

 تالش برای کاهش فقر

فقر در کشاورهای در حاا  توساعه اغلا      

عدم شفافیت . نتیجه دخالت خارجی است

، ماانع  عاراق و ابهامات زیاد رواب  سیاسی 

منااابع وری مناساا  ایاان کشااور از   بهااره

  .طبیعی آن است

    سامرا -تصویر ضریح حرم امامین عسگری
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، رکورد کااهش فقار   1219عراق، در سا  

تواناد   این کاهش فقر می. را به ربت رساند

نتیجاه تااالر ایاان کشااور در خودکفااایی  

اقالم غذایی استراتژیکی مثل گندم پ  از 

به عباارتی ماردم عاراق تاا      .نیم قرن باشد

به خاطر اشغالگران آمریکاایی   1219سا  

هاای داعشای سااخته     و ح ور تروریسات 

آمریکایی ها در فقر شدیدی باه سار مای    

بردند که باا شکسات نیروهاای داعشای و     

افزایش همکاری با ایران و حوزه مقاومات  

با،خره مردم توانستند برخای از صادمات   

 . ها را جبران کنند ییح ور آمریکا

اقتصاد عراق در منطقاه  ،زم به ذکر است، 

خاورمیانه باه عناوان یکای از اقتصاادهای     

تک محصولی و مبتنای بار نفات، هماواره     

این کشور تا پایاان  . دچار بحران بوده است

دچااار چنااان بحااران حاااد    1222سااا  

از  1222بوده است کاه در ساا     معیشتی

ان در کودکا % 15سوی یونیس  اعالم شد 

های جناوبی و مرکازی عاراق دچاار      ایالت

% 9سوءتغذیه مزمن غیرقابل درمان بوده و 

 .اناد  آنان نیز به سوءتغذیه حاد دچاار شاده  

از زمان حکومت حازب بعاث و   این بحران 

هااای غیرعاد،نااه از سااوی   حااریماعمااا  ت

و پا  از   و انگلای   ایا،ت متحده آمریکا

 .ستشدت یافته احمله نظامی آمریکا  آن،

 آمریکا قبل از اشاغا  عاراق   ایا،ت متحده

از طریا    1996، در ساا   1223در سا  

، نفت ایان کشاور   «نفت مقابل غذا»برنامه 

تر  قبل دولت آمریکا. را تحت کنتر  گرفت

این کار را آغاز کارده   1991از آن در سا  

 1996واشاانگتن نااه تنهااا از سااا   . بااود

سیطره خود بر نفت عراق را تحکیم کارد،  

بلکه با تعیین تکلی  برای عراق مبنای بار   

یاا   ،های نفتی کار کند اینکه با چه شرکت

های نفتی نیازمناد تعمیار و چاه     چه حوزه

کناد،   قطعات یدکی بارای تأسیساات وارد  

گذاری و میازان صاادرات و چگاونگی     نر 

 .کرد آن را بر عراق، تحمیل کرد هزینه

 درآماد باه   برناماه بودجاه عاراق    وابستگی

همواره این کشاور را مت ارر کارده     ینفت

بحران اقتصادی این کشور در ساا   . است

ایان   کساری بودجاه   باه اشاره نیز  1212

 قیمات نفات   کاهش غیر منتظرهو ، کشور

 .دارد

 رود دجله بغداد

 

 
 کربال -(علیه السالم)گاه امام حسین  پنجره فو،د قتل
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  سرعت بیشتر با تونل خالء 

تواند بدون پیشران با نیروی جاذبه و گرانش حرکت خودر را ادامه  اگر در تونل خالء با فاصله بیشتر از اتمسفر جسمی داشته باشیم، می

اینکه بدون پیشران، حرکت ادامه دارد، اشتهای . فق  کافی است سرعت اولیه به اندازه در مدار قرار گرفتن بدست آورده باشد. بدهد

هم بتوان حرکت بدون صرف انرمی، و هزینه داشت، یا حداقل با ( زیراتمسفر)های زمینی  کشاند که در حرکت دانشمندان را به این سمت می

 .صرف یک نیروی اولیه

ای که  ها هزینه خواهند شد، تا از فاجعه حل ها در یکی از این راه با،خره رروت. های زیادی در علم دارد حل نقل نوین راه و مساله حمل

 .نظمی در طبیعت به وجود نیاوریم روی برگردانیم، و بیش از این بی -یعنی خودرو  -اند  دانشمندان مکانیک در جهان به وجود آورده

نقل یکی از مزایای این  و حمل. نظیری خواهیم داشت های بی م تونل خالء با مداری که گره آن ،اقل به سطح زمین برسد جابجاییاگر بتوانی

 توان چنین تونلی را استفاده کرد؟ اما آیا در واقع می. مدار خواهد بود

ای پیاروی کناد،    دایره الره شما از مدار کامخیر، مگر اینکه ساختار شما به طور مستقیم روی استوا قرار داشته باشد و ماهوا

 .جوی حتی در یک تونل خال نیز امکان پذیر نیست «مدارهای»

توان هیچ گونه مداری با مسیر زمینی ایجاد کارد   چرخد، نمی درجه قرار دارد و هر روز می 13از آنجا که زمین در یک محور 

باشیم یا به عباارتی بارای قارار دادن     داری با گره در سطح زمین داشتهاگر بخواهیم م. به جز مدارهایی که موازی استوا هستند

 .مسیر سینوسی یک ماهواره غیر استوایی باید کل سیاره را در مسیر تونل قرار دهیم

کاه   «مَگلِاو  مغناطیسی قطارهای فناوری» و «هوا بدون های تونل» از است ترکیبیامروزه، ایده قطارهای خالء، در حد اجرا، 

 قطاار  هاای  چار   و هاا  ریال  جاایگزین  یقدرتمند مغناطیسی میدان فناوری این در. ای نیز گویند لوله-قطار آن، قطار وکیومبه 

 رباهاای  آهان  وجاود . کنند حرکت مغناطیسی های ریل روی یا ها چر  روی ندنستتوا می این از پیش ،مشابه قطارهای. شود می

 .درک می فراهمها  در آن را امکان این قدرتمند

 شاتاب  این. بپیمایند را ها لوله ساعت در کیلومتر 8222 تا 922 سرعت دامنه با بود خواهند قادر وکیومی-کپسولی قطارهای

 با، برای جاذبه نیروی از است ممکن وکیومی قطارهای. دریاست سطح موازات به زمین جو در صوت سرعت از بیشتر برابر 5-6

 هواپیماهاترین  سریع از قطارها این برسد، اجرا مرحله به ها آن برای شده بینی پیش سرعت اگر .کنند استفاده خود سرعت بردن

 .زد خواهند جلو نیز

 

 گران ای ناباورانه طرز به وکیومی قطارهای نشوند، حاصل ،زم های زیرساخت دیگر و خأل های تونل ساخت برای ای مالحظه قابل های پیشرفت اگر ها، این همه با

 .بود خواهند قیمت
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  بزرگترین آبراه مصنوعی جهان

هاا پایش از پکان رود بزرگای رد      سا 

شاد، اماا مسایر رود باه انادازه کاافی        می

امپراطور میناگ باا صارف    . مستقیم نبود

هزینه انسانی و مالی بسیار، مسایر آبای را   

از اقیانوس به داخل شهر هادایت کارد، و   

در بااین آن، ساادهای مقطعاای کااوچکی  

باادین ترتیاا ، منااابع آباای  . تعبیااه کاارد

هادف  . جا تاامین شاد   کشاورزی مردم آن

نقل رود  و امپراطور این بود که مسیر حمل

، را به طاور مساتقیم باه شاهر وارد کناد     

پکن و تیاانجین را از طریا    بعالوه استان 

او از قاعااده  .آب بااه هاام متصاال کنااد  

آب را در یااک . پتانساایل اسااتفاده کاارد 

دارد و در پاایین   منطقه با،تری نگاه مای  

دهد، تاا آب   دست مسیر آن را تشکیل می

باه دلیال   . به طور خودبخود جااری شاود  

وجود آب در مخازن و سادهای با،دسات   

ایان  . دامکان مدیریت بهینه آب بیشتر ش

کار تقریبا همزمان با ساخت شهر ممنوعه 

زمین شهر ممنوعه نسابت باه   . بوده است

. بقیه مسیر در با،دست قرار داشته اسات 

شوند، مقدار زیاادی   که مجبور می طوری به

سطح زماین را گاود کنناد، تاا در پاایین      

تپاه بزرگای کاه اطاراف     . دست قرار گیرد

شهر ممنوعه وجود دارد، ناشای از هماین   

امروزه، بخشی از کاناا    .خاکبرداری است

بوجود آمده تحت عنوان بزرگترین کاناا   

مصنوعی ساخته شاده در دوران باساتان،   

 .همچنان پابرجاست

 بیشتر با سدهای باالدستوری  بهره

 
دمت قسا   1122کانا  بزر  بیش از 

باا کاناا  بازر  انتقاا  محصاو،ت      . دارد

نیماه   تاا بایش از    .شد راحت تر انجام می

از جیانگناان   ، دانه و برنجمیالدی 18قرن 

و  شاد  مای طری  دریا به تیانجین منتقال  

 هنگاامی کاه   .رسایدند  میسپ  به پکن 

 ،بااز شاد   1911ر ساا   د آهن جینپاو  راه

قبال از  . کانا  بزر  به تدریج ناپدید شاد 

، بخش رودخانه و کانا  چاین  1999سا  

. آمدناد  به حساب نمای در شاندونگ دیگر 

، و بنادرگاه  باود سطح آب کاناا  ناپایادار   

 1999پا  از ساا    . فتر غالباً از بین می

بنادر   کناردر بخش جنوبی کانا  جدیدی 

کاناا    درلیووی افتتاح شاد کاه سافر را    

نیاز   اصالی کاناا    .کند  تر جیانگنان کوتاه

بارای   همچناین  .شاد ،یروبی و بازسازی 

، کساومو ا ذغا  سنگ تسهیل حمل و نقل

دریاچه  در امتداد ضلع غربی یجدیدآبراه 

 . تاح شدویشن افت

باه عناوان شاریان اصالی      ،کانا  بزر 

نقااش در چااین  جنااوب-ترافیااک شااما 

 .ایفا کرده اسات  «رروت جهان»بزرگی در 

باعاث توساعه ساریع     کاناا  این پیمایش 

 . ه استشدشهرهای ساحلی 

ها به توسعه بیشاتر   سازندگان طی سا 

اناد   همیشه درصدد بودهکانا  پرداختند و 

که امکان را تاجایی که تمامی رودخانه ها 

. به کانا  اصالی متصال کنناد    ،پذیر است

حمل و نقل دریاایی داخلای    ،بدین وسیله

امکانات بیشماری را بارای غاو  آسایایی    

گزافه نیست اگر . آورد اقتصاد را بوجود می

بگوییم همین کانا  بزر  و توساعه هماه   

بزرگترین عامل افازایش قادرت   جانبه آن 

 .همه جانبه اقتصاد چین است

های فرعی هار کادام بار مبناای      کانا 

تاار از زمااین و آب تعبیااه  اسااتفاده بهینااه

هاای مخزنای در مسایرهای     ساد . اند شده

های بزر   کشتی .اند شدهانحرافی تشکیل 

تن و در برخی از بخش های کاناا    15تا 

ی داخلای  توانند در مسیر آب تن می 322تا 

 رودخاناه یاناگ تسااه  . چاین عباور کننااد  

ترین رود آسیا و سومین رودخاناه   طو،نی)

بااه کاناا  ساانان وصاال   ( نی جهاان طاو، 

تن زغاا   112با این کانا  روزانه . شود می

شاود و   سنگ شما  به جنوب منتقل مای 

صااالح فلااه ساااختمانی از کانااا  مااواد و م

. شاود  سانان به مناط  مورد نیاز حمل می

هاا کاناا  باه دریاای زرد راه      عالوه بر این

ابد تا هار اساتانی بتواناد محصاو،ت     ی می

 . خودر را از مبدا به جهان صادر کند
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  اسپرکیا  الملک درمان دیابت با اکلیل

 

الملک یا شااه   زرد یا اکلیل یونجه)اسپرک، 

که بر  و گل آن خاصایت دارویای    (رافس

نوعی گیاه است که عالوه بر کااربرد   دارد،

آن در رنگاارزی طبیعاای، خااوا  درمااانی 

دمنور آن ضد تشنج اسات  . بسیاری دارد

ایان   .و خاصیت ضدالتهابی برای بدن دارد

هااای باریااک، دراز، و گاال    باار  ،گیاااه

 ،دمناور آن  که، دارد یای زرد رنگ خوشه

چناین   هام  .بارد  عفونت بدن را از بین مای 

برای درمان اسها  خونی و ورم معاده باه   

گل اسپرک، و یا دمنور چای  .رود کار می

، کناد  کام مای  را  رودهگاز  ،آور است خواب

در بارد،   هاای عصابی را از باین مای     سرفه

درد را نیاز  و کناد،   ه م غاذا کماک مای   

 .دهد تسکین می

دارای ترکیباتی مانند کوماارین،  این گیاه  

تواناد   کاه مای   اسات لوتین و فالنوئید  ملی

بسایار   1 برای کنتر  بیماری دیابات ناوع  

افازایش میازان گاردر خاون      .مورر باشد

موضاعی، ارار ضااد لختاه شادن خااون در     

عروق سطحی و عمقای، باه دام اناداختن    

د هااای آزاد و آزادسااازی اکساای  رادیکااا 

اکسایدان از   آنتای نیترومن از طری  اررات 

 .باشاد  مای جمله خوا  این گیاه دارویی 

رساانی مناسا     رقی  شدن خون و خاون 

های عفونی ناشای از   شود تا زخم سب  می

 .این بیماری ترمیم شوند

زمان مصرف این گیاه برای درمان دیابات  

ایان گیااه    باشد، و میپنج تا شش ماه  بین

دارویی باید با تجویز پزشکان ط  سانتی  

مصرف شود تا عوارضی برای فرد بیمار باه  

 .وجود نیاید

ای از بُنشَاان  یونجاه زرد گوناه  اساپرک یاا   

است به رنگ کاه یا زرد مایل به سفید کاه  

امروزه ایان گیااه   . درون دانه آن زرد است

در آمریکای شمالی، آفریقا و اساترالیا هام   

هاا و   در ایاران در چراگااه   . دشو کشت می

 .روید ها به ویژه در سبالن می کوهستان 

این گیااه باه صاورت یکسااله یاا دوسااله       

شود و ارتفااع آن بایش از یاک     کشت می

مقاومت نوع گال زرد آن باه   . شود متر می

و  تر های کوچک  خشکی بیشتر است، اندام

خور خوراک  این گیاه. معطری داردبوی 

 .است

 هیدروژن با شکافت آبتولید 

 

های قرن حاضر، افزایش نیااز باه    از چالش

های فسیلی و  انرمی، کاهش منابع سوخت

باه   .محیطی جادی اسات   مشکالت زیست

دلیل رویارویی با بحران انرمی، اساتفاده از  

های جایگزین مناسا  هیادرومن،    سوخت

. رساد  امری بسایار ضاروری باه نظار مای     

محی  زیست دار  هیدرومن عالوه بر دوست

سااازی، اناارمی  بااودن، و قابلیاات ذخیااره 

های فسایلی باه    بیشتری نسبت به سوخت

  .دهد دست می

امروزه، بیشترین هیادرومن ماورد نیااز باا     

آید که ناه تنهاا    بدست می بهسازیفرآیند 

کند،  های فسیلی را کم نمی نیاز به سوخت

بلکه منجر به تولید مقادیر زیادی گازهاای  

از . شاود  ای دی اکساید کاربن مای    گلخانه

فرآیندهای فوتوکاتالیستی مورد توجه، که 

منجر به استخراج هیدرومن پاک و تجدید 

شااود، واکاانش شااکافت آب    پااذیر ماای 

 .باشد می

شاکافت   سانتز  فوتوکاتالیساتی  در فرآیند

ها ،زم است در ح اور   آب، فوتوکاتالیست

در این حالت میزان تولیاد  . نور فعا  شوند

یاباد،   هیدرومن با گذشت زمان افزایش می

تا زماانی کاه باه حالات اشاباع رسایده و       

. میزان تولید هیدرومن تقریباا رابات شاود   

در این صورت، عملکرد فوتوکاتالیستی باه  

 .دی به رور سنتز وابسته استمیزان زیا

 
ای کااه وجااود دارد فرآینااد ساانتز   نکتااه

معمااو، در ح ااور یااک حااال  صااورت   

شدن زیستی، فرآیندی است که  معدنی

های زنده برای تولید  در آن از اورگانیسم

از این . شود مواد معدنی استفاده می

فرآیند برای تولید نانوبلورهای سولفید 

شود تا فرآیند شکافت  میفلزی استفاده 

 .آب صورت گیرد
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به عنوان مثا  در پژوهشای کاه   . گیرد می

اخیارا توسا  دانشامندان ایرانای صااورت     

گرفته است، با استفاده از رور فراصاوت،  

  رور ماااورری بااارای بهباااود فعالیااات  

یناااااد اکساااااید تیتاااااانیوم در فرآ دی

فوتوکاتالیستی شکافت آب به منظور تولید 

هیدرومن یافت شاده اسات، کاه از حاال      

مثااا  دیگاار . کنااد متااانو  اسااتفاده ماای

استفاده از تترا ایزوپروپوکسید تیتانیوم باه  

عناااوان منباااع فااااز فعاااا  در سااانتز   

. فوتوکاتالیست مورد استفاده قارار گرفات  

سااایر ترکیبااات بااه کااار رفتااه در ساانتز  

لیسااات، شاااامل ایزوپروپاااانو  و فوتوکاتا

متانو  به ترتیا  باه عناوان حاال  رور     

 .باشاند  دهناده مای    تلقیح و عامال الکتارون  

مثا  دیگار اساتفاده از آب دو باار تقطیار     

 .برای تهیه فوتوکاتالیست است

های معرفای شاده تااکنون باه طاور       رور

برای شکستن مولکو  آب نیااز باه    معمو 

ری مصاارف اناارمی زیاااد و بااه کااارگی    

کااه موجاا   دارناادهااای مختلاا   حااال 

ولیاااد و آسااای  باااه افااازایش هزیناااه ت

 .شود زیست می محی 

 

فرآیناااد  اخیااارا دانشااامندان چینااای  

شدن زیستی تاک آنزیمای را بارای     معدنی

ساخت کاتالیست مورد استفاده قرار دادند، 

تواند نور خورشاید را باه    کاتالیستی که می

مولکو  دام انداخته و از آن برای شکستن 

آب و تولید هیدرومن اساتفاده کناد، ایان    

فرآیند در دمای اتاق و فشار محی  انجاام  

محققااان ایاان پاارومه از نقااا   .شااود ماای

کوانتااومی از جاان  سااولفید فلاازی روی 

بستر اکسید گارافن احیااء شاده اساتفاده     

کردند تا فتوکاتالیست جدیدی بسازند کاه  

هاای آب و تولیاد    قابلیت شکست مولکاو  

 .هیدرومن را دارد

 
 شکافت آبفرآیند 

شدن زیستی، فرآیندی است که در  معدنی

های زنده برای تولید مواد  آن از اورگانیسم

این گاروه از ایان   . شود معدنی استفاده می

فرآیند بارای تولیاد نانوبلورهاای ساولفید     

ایاان رور بااا   فلاازی اسااتفاده کردنااد،  

های بااکتری مهندسای شاده آغااز      سلو 

که در محی  استاندارد آبای قارار   شود  می

هاادی   دارد و در انتها نیاز ناانوذرات نیماه   

آیاد بادون اینکاه باه      دست می دار به عامل

دمای با، یا مواد شیمیایی خطرنااک نیااز   

 .باشد

ایاان : اساات هاز محققااان ایاان پاارومه گفتاا

فرآیندی که ما ارائاه کاردیم بار پایاه آب     

. پاذیر اسات   روشی سابز و مقیااس   وبوده 

تااوان از آن باارای تولیااد    ماای نااابراینب

 .فتوکاتالیست استفاده کرد

گفتنی اسات، ایان رور فرآیناد معادنی     

تواناد هام بارای تولیاد      شدن زیستی مای 

نانوذرات سولفید کادمیم اساتفاده شاود و   

هم موج  افزایش رسانایی اکسید گارافن  

در واقاع ایان گاروه دو    . احیاء شده، شاود 

یا  کارده و   ساختار مختل  را با هام ترک 

نکته مهم این  سازند، یک فتوکاتالیست می

رور آن اساات کااه ساابز بااوده و باااه     

بنابراین، این . زند زیست آسیبی نمی محی 

رور برای تولیاد انارمی مناسا  اسات و     

های پااک   توان از آن برای حوزه انرمی می

 .استفاده کرد

 ای با عنوان نتایج این پرومه در قال  مقاله

Enzymatic synthesis of supported 

CdS quantum dot/reduced graphene 

oxide photocatalysts  در نشریه Green 

Chemistry  به چاپ رسیده است. 

 تفاوت تب یونجه و کرونا

 
ت  یونجه یا رینیات آلرمیاک حساسایتی    

هاای   است که باا آبریازر بینای، عطساه    

مکرر، خارر گلو، چشام و گااهی خاارر    

افراد ممکان   .شود میسق  دهان مشخص 

زاهای مختل  از جملاه   است به حساسیت

هاای مختلا     موی حیوانات خانگی، گرده

ها و موارد دیگار حساسایت    گیاهان و گل

داشته باشند که منجر به واکانش ایمنای   

شدیدی در بدن شده و عالئم بیماری را به 
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ایااان بیمااااری باااا   . آورد وجاااود مااای 

 .آید ها بهبود می هیستامین آنتی

 
عاالوه   19-در صورتی که در کرونا ویروس

های مکرر به علات   عالئم آبریزر و عطسه

باه عاالوه،   . باشاد  التهاب ریه و خشک می

مواقااع، در % 52هااای کرونااایی در  ساارفه

عالئم مختل  دیگر . شود کرونا مشاهده می

. تواند متفاوت باشد کرونا از فرد به فرد می

مثال موارد تابستانه بیشاتر دچاار عاوارض    

در بیشاتر مواقاع   . گوارشی آن شده بودناد 

با حمله ویاروس کروناا باه بادن سیساتم      

ایمنی در مراحل اولیه با پاسخ ایمنی تا   

کناد، و تا     سعی در محافظت از بدن می

در آن معمااو، در یااک روز بیشااتر ظاااهر 

در صورتیکه در ت  یونجه هایچ  . شود نمی

جود نیست و ارتباطی هم با یونجاه  تبی مو

افشاانی   این نام صرفا به علات گارده   .ندارد

ها و گیاهان، از جملاه یونجاه در بهاار     گل

  .اتالق شده است

 چرا داستانان انقدر معروف شد؟

 

در زمان این مقاله، داستانان حادود چهاار   

ساا  دارد، و بایش از دو سااا  اسات کااه    

 اهاداف معروفیت خاود را در میاان ساایر    

  .با، نگه داشته است «ای نهنگ»

از هماان   و نهنگ نو داستانان مثل پارچینا

نهناگ   اساسای ای  هاای  ابتدا جزو فعالیات 

قرار گرفت، و به مرور زمان پیشرفت کرده 

پارچیناا، باه    ،هرچند در برخی جاها .است

دلیل حاوزه کاامال مشخصای کاه داشات      

، از (ویاادئوهای مثنااوی معنااوی مو،نااا  )

باا ایان وجاود،    . گرفت ان پیشی میداستان

در مسیر دقیقا تعریا  شاده   اگر داستانان 

شود حتی از  بینی می خود پیش رود، پیش

 .پارچینا نیز پیشی بگیرد

هااای  مساایری کااه باارای حااوزه فعالیاات 

نهنااگ در نظاار گرفتااه شااده  ایفرهنگاای 

 و اجاارای شااامل ارائااه معمااو، اساات، 

هاای هناری و    ویدئوهایی است که داستان

و خصوصاا   های مختل  فرهنگی را به زبان

بیااان  هااای مربوطااه  در کانااا  فارساای،

و  dastanan داساتانان باا  کاناا    .ناد ک می

شااناخته  parchina کانااا  پارچینااا بااا  

 .شود می

ساعی شاده اسات از     نهنگ کارهای ایدر 

گرایی در ارائه یاک زباان پرهیاز     جانبه یک

هاای ارائاه    زبان تنوع به عنوان مثا ، .شود

ماپنای،   هاای  شامل زبان در داستانانشده 

عربی، فرانسوی، روسی، انگلیسی، و آلمانی 

هاا زباان فارسای     ، که در اغل  آنشود می

 .مشترک شده است

ارائه محصو،ت داساتانان نیاز باه صاورت     

دربااره یاک   ماثال  . گیارد  فعا  صورت مای 

موضاااوع روز در تقاااویم، و یاااا زنااادگی  

. گیارد  بحثی صاورت مای  شخصیت بزرگی 

شاود کاه ،زم    اولیه داده می یطرحسپ  

 ،است مورد تایید نهایی نهایی قارار بگیارد  

در . که معمو، رئی  هیئات مادیره اسات   

این راستا، معمو، انیمیشنی به عنوان یک 

. شاود  تولید مای  کتابچه تصاویرگام بعد از 

باه   .شاود  گاهی فعالیت چند قسامتی مای  

هاادف گااروه افاازایش  عنااوان مثااا ، اگاار

 ،ارتقای سطح یادگیری زبان ماپنای اسات  

برای این کار، یک طرح اولیه شامل تعاداد  

. شود کارهای ،زم به انجام ارائه و تایید می

سپ  با توجه به زمان بیشتری که نسبت 

بارد،   به سایر کارهای یک تا چند روزه مای 

شاود باه یاک کاار چناد       کار تقسایم مای  

های مختلا    قسمتی و به مرور و در زمان

 گاردیم باه ایان    چند ماهه، هار باار برمای   

مربوطااه را تکمیاال   پروسااه، و قساامت 

برای تکمیل هر قسمت هم لزوما  .کنیم می

پیشنهاد دهنده طرح اولیه، تکمیل کنناده  

میزان تواناایی فارد در   برحس  . آن نیست

کااه  مااثال زبااان خااا  ماپناای)آن زبااان 

توانایی ارائه یکی ممکان اسات باا فاصاله     

عالقه و شاوقی کاه   ، (زیاد از دیگری باشد

کناد، ممکان اسات هماه      مای کار ایجااد  

اع ای گروه در این فعالیت شرکت کنناد،  

یکی باشد و  برنده و پیش و یا شروع کننده

   .باشند تمام کننده آن سایرین

 

 

در ت  یونجه هیچ تبی موجود نیست و 

 .ارتباطی هم با یونجه ندارد
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 کرونابرای درمان ایرانی  رمدیسیویر

 

گیار   اخیرا همه( Covid-19)ویروس کرونا 

 ی ناشای از آن، ویروسا بیماری . شده است

عالئمی از خفی  تاا شادید و حااد نشاان     

ایان بیمااری شاروعی تادریجی     . دهاد  می

گاراد   درجه سانتی 92داشته، ت  کمتر از 

در آن شایع و احساس گرفتگای بینای آن   

در ایان بیمااری تااریر    . نسبتا شایع اسات 

 .ساز بسیار با،ست عوامل مورر زمینه

اخیرا داروی ایرانای رمدسایویر در لیسات    

مورر در درمان کرونا معرفی شده داروهای 

 کاه  کناد  مای  کاار  این دارو هنگامی. است

 نسل برای منتیکی ماده کننده تکثیر آنزیم

 آنالو  تصادفی بطور ها ویروس از جدیدی

 مولکااو  بجااای ویااروس را نوکلئوزیاادی

رشاااته رناااا  در را آن و بگیااارد طبیعااای

(RNA) بگنجاند رشد حا  در. 

 ،رمدساایویر کااه اساات ایاان نکتااه اولااین

 فعاا   داروی شود، می تجویز که همانطور

 یاااک واقاااع در ایااان. نیسااات واقعااای

 از قبل که معنی این به ماست «دارو پیش»

 باار  یاک  بایاد  شود فعا  داروی یک اینکه

 د،یال  باه  داروها این. شود اصالح بدن در

 زماانی  تاا  دارو از محافظت جمله از زیادی

 مای  اساتفاده  برسد خود عمل محل به که

 گروه سه شاملرمدسیویر  فعا  فرم. دنشو

 توسا   کاه  اسات  فارم  این. است فسفات

 ویاروس  (پلیماراز  RNA)رنابسپاراز  آنزیم

  .شود می داده تشخیص

 گااروه در رمدساایویر، مهاام نکتااه دومااین

 متصال  قناد  به که است( CN) ازت کربن

 زنجیاره  دررمدسایویر   ورود از پا  . است

 باعااث CN گااروه ایاان ح ااور ،رنااا رشااد

 شاود،  تبادیل  حلقاه  به قند شکل شود می

 تحریا   رارنا  رشته شکل خود، نوبه به که

 نوکلئوتیاد  سه فق  که ای گونه به ،کند می

 تولیاد کاار   ایان . کرد اضافه توان می دیگر

 چیازی  همان و دهد می خاتمه رارنا  رشته

 شادن  خاراب  باعاث  نهایات  در کاه  است

 .شود می ویروس تکثیر

 باعاث  کاه  سااختاری  مهم ویژگی سومین

 متفااوت  آدناوزین  از رمدسایویر  شاود  می

 خاا   شایمیایی  پیوناد  یاک  تغییار  باشد

 کاه  پیونادی  جاای  به. است مولکو  روی

 پیوناد  هام  باه  را نیترومن و کربن اتم یک

 کاربن  با را نیترومن ها دان شیمی دهد، می

-کاربن  پیوناد  و کردناد  جایگزین دیگری

 ایان  موفقیت برای این. کردند ایجاد کربن

هاای   ویاروس  زیارا  اسات  مهم بسیار دارو

 نوکلئوزیدهای که دارند خاصی آنزیم ناکرو

 بیرون را آنها و شناسند می را طبیعی غیر

 شیمیایی، پیوند این تغییر با اما. کشند می

 نیسات  حذف قابل آنزیم توس  رمدسیویر

 باه  رو زنجیاره  در دهاد  مای  اجازه آن به و

 .کند مسدود را تکثیر و بماند رشد

شاااکل زیااار فرماااو  شااایمیایی داروی  

 :دهد رمدسیویر را نشان می

 

درماان ویاروس    یهاا دارو در لیسات قبال 

از سااه ترکیباای تولیدشااده کرونااا داروی 

آزیترومایساااین باااه دلیااال ارااار  داروی 

ضدالتهابی و ویروسی، ناپروکسن به دلیال  

ضاادلخته و ضاادویروس بااودن و کااورتن  

ایان  . ه بودشد معرفیخوراکی پردنیزولون 

افزایش را خاصیت ضدالتهابی دارو  ترکی 

داد، ولااای عاااوارض جاااانبی قابااال  مااای

 .داردنیز ای  مالحظه

هاااای  باااه جاااز رور پااایش از ایااان،  

هااای  پالساامادرمانی، و اسااتفاده از ساالو 

برای تسریع روند بهباود ویاروس   بنیادی، 

داروی ضااادویروس ( Covid-19)کروناااا 

-Interferon)بااای 1-اینترفااارون آلفاااا 

alpha2b )ایاان دارو . پیشاانهاد شااده بااود

میزان دو پروتئین التهابی یافات شاده در   

خااون بیمااااران کرونااایی موساااوم باااه   

پاروتئین واکنشای   ) CRPو  6-اینترلوکین

C )باه شاکل   ایان دارو  . دهد را کاهش می

قابل توجهی موجا  کااهش طاو  مادت     

ح ور ویاروس قابال ردیاابی در دساتگاه     

 1به طاور متوسا  حادود     تنفسی فوقانی

 .دوش میروز 

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/07/4/157205240.jpg
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های  از پروتئین داروهای اینترفرنی گروهی

دهنده آزادشده توس  بدن انساان   سیگنا 

. هاا هساتند   در واکنش به تمامی ویاروس 

 .شوند ها خ  مقدم دفاع محسوب می آن

مراحل مختل  چرخاه زنادگی    این داروها

دهناد و ماانع    ویاروس را هادف قارار مای    

همچناااین باااا . شاااوند تکثیرشاااان مااای

هاای مختلا  ایمنای در     سازی سلو  فعا 

پاکسازی عفونت موجا  تقویات واکانش    

بااا ایاان حااا  برخاای  . شااوند ایمناای ماای

توانند این مکانیسام دفااعی    ها می ویروس

 .طبیعی را متوق  کنند

اینترفارون شاود،    لیاد اگر ویروس مانع تو

تواند ایان وضاعیت    درمان با اینترفرون می

 .را تعدیل و خنثی کند

 ای های بنیادی ماهواره ورزش و سلول

 

دهد که اهمیات ورزر   ها نشان می بررسی

ای  های ماهیچه و استحکام و تقویت سلو 

در بهبود بیماران کرونایی، حتی در دوران 

ی هااا ساالو . بیماااری نقااش بساازایی دارد

ای بیشترین نیاز به اکسایژن بادن    ماهیچه

هااای حاااد  در گونااه. را بعااد از مغااز دارد

تاارین عاماال ماار   بیماااری کرونااا مهاام

بیماران پایین آمدن سطح اکسایژن خاون   

ای و تقویات   تارمیم بافات ماهیچاه   . است

تواناد در متعااد  نگاه     های آن مای  سلو 

داشااتن سااطح اکساایژن خااون بااه طااور  

ایاان مطلاا  بااه در . مسااتقیم عماال کنااد

ای کاه   های بنیاادی مااهواره   بررسی سلو 

هااای  ساازنده بافاات تخریاا  شااده ساالو  

 . پردازیم می ،ای هستند ماهیچه

هااای درمااان کرونااا از طریاا   یکاای از راه

هااای  هااای بنیااادی توسااعه ساالو  ساالو 

ای  هاای مااهواره   لو سا . ای اسات  ماهواره

هااای بنیااادی ع االه   جمعیتاای از ساالو 

های  ه مشابه دیگر سلو اسکلتی هستند ک

بنیادی قابلیت خودنوسازی و تمایز نیافتاه  

 به دلیال اخیراً ها  این سلو  .بودن را دارند

توانااایی مشااارکت در حفااس، بازسااازی و  

عنوان ابازاری   هایپرتروفی توده ع النی به

درمااانی مااورد توجااه قاارار   باارای ساالو 

ای در بیشاتر   های مااهواره  سلو . اند گرفته

های بدن وجاود دارناد، و باه عناوان      بافت

. کننااد هااای ذخیااره عماال ماای   ساالو 

های مهم فیزولومیک فعاا  ساازی    محرک

ای شامل آسی  ع الت  های ماهواره سلو 

اساااکلتی، ورزر، تحریاااک الکتریکااای و 

پ  از فعا   ها سلو این . باشند کشش می

نوشت تکثیر توانند یکی از دو سر شدن می

و تمایز نهاایی و مشاارکت در بازساازی و    

هایپرتروفی ع االنی و یاا خودنوساازی را    

 . دنبا  کنند

 
چاالش موجااود، عواماال محیطاای تعاادیل  

هاای   نوعی از یاختاه )ماهیچه  کننده جوان

ای  های مااهواره  و سلو ( ساز جنینی پیش

. باشاد  مای پیوند داده شده انسان و ماور  

که سب  پایش باردن    این عوامل محیطی

شاوند،   بازسازی ع النی و خودنوسازی می

 . اند ی شناخته نشدههنوز به درست

های پروتئینی سارولومیک   امروزه، شاخص

 از قبیااال)، منااای HGF و IGF-1 مثااال

MyoD و بافااات شناسااای(و ماااایومنین ، 

(Pax7 و ،CD56 )گیاااری  بااارای انااادازه

. شاوند  ای اساتفاده مای   های ماهواره سلو 

ای بااا  هااای ماااهواره  تشااخیص ساالو  

گیرد  میکروسکوپ الکترونی نیز صورت می

 .بر است هزینهکه 

 هایی برای جستجو تکنیک

 

های پروتئینی  امروزه، شاخص

 و IGF-1 سااارولومیک مثااال

HGF از قبیال )، منی MyoD 

 ، و بافت شناسای (و مایومنین

(Pax7 و ،CD56 ) بااااااارای

هااای  گیااری ساالو   اناادازه

 .شوند یای استفاده م ماهواره
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موتورهااای جسااتجو شاابیه دایررالمعااارف 

پاسخگو هستند کاه باه صاورت خودکاار     

. جواب هر ساوالی را بایاد بتوانناد بدهناد    

هاا بسایار فراگیار شاده      امروزه، کار باا آن 

های هوشمند  است، چراکه از طری  گوشی

. ها فاراهم شاده اسات    امکان اتصا  به آن

این، بیشتر پژوهشاگران باا اتصاا     قبل از 

تاار از  هااای شخصاای کااه گااران    رایانااه

های هوشمند بودند، از امکان اتصا   گوشی

در اداماه چناد   . بردناد  به اینترنت بهره می

ترفنااد باارای کااار بااا ایاان موتورهااا ارائااه 

 :ایم کرده

از نوار جستجو در با،ی صفحه برای پیادا  

بارای بهباود    .کردن کلمه اساتفاده کنیاد  

هاای سااده زیار     جستجوی خود از تکنیک

 :توانید بهره ببرید می

باارای پیاادا کااردن یااک عبااارت    -الاا 

: مشخص، آن را در نقال قاو  قارار دهیاد    

 "سازی محلی ذخیره"

برای پیدا کردن کلمات کلیدی، آن را  -ب

 [javascript] :در میان براکت قرار دهید

توانیاد دو رور باا، را بارای     حتی می -ج

: نتیجااه بهتاار ترکیاا  کنیااد   گاارفتن 

 [javascript] "سازی محلی ذخیره"

 از ایرانسل MTNخروج سهام 

 دهنااده خادمات  بزرگتاارین کاه  حاالی  در 

 در موبایال  تلفان  خدمات و همراه اینترنت

 ایرانسال  اختیاار  در کاه  هاست سا  ایران

 کاه  باشاد  جالا   برایتاان  شااید  باشد، می

 ناه  و چهال  ان.تای .ام گذاری سرمایه گروه

 عالوه. دارد اختیار در را آن مالکیت درصد

 ساهام % 93 حاضر حا  در ان.تی.ام این بر

 زیاادی  پو  اخیر های سا  در که را اسنپ

. باشاد  می دارا نیز را آورد دست به ایران از

 مختلاا  کشااور 11 شااامل کااه ان.تاای.ام

 را خاودر  خاورمیانه در و آفریقا در است،

 .است رسانیده ربت به

 تبلیغاات  کااهش  شااهد  پایش  سا  دو از

 حادود  هماان  از و بودیم، بازار در ایرانسل

 هااای زمزمااه اولااین ماایالدی 1218 سااا 

 .رسید می گور به ایران از ان.تی.ام خروج

گذاری خود  این گروه، پیش از این سرمایه

در پرومه فیبرنوری ایران را منو  باه حال   

 .مساله برجاام در ایاران اعاالم کارده باود     

 رد را ایاران  از خاروج  مساله ابتدا ان.تی.ام

 گاذاری  سارمایه  باه  ایاران  در گفت و کرد

 زمزماه  طاور  هماین . دهایم  می ادامه خود

 گاور  به افغانستان در آن فعالیت افزایش

 کارده  تأییاد  شارکت  ایان  اینک. رسید می

 ساااله، 5 تااا 3 فرآینااد یااک در کااه اسات 

 و یماان سااوریه، کشااورهای باار افاازون

 نیااز ایااران مخااابراتی بااازار از افغانسااتان،

 ان.تای .ام چارا  کاه  ایان . شاد  خواهد خارج

 گساترده  بازار تا است گرفته تصمیم امسا 

 مادیریت  باه  ساویی  از کند، ترک را ایران

 باه  دیگار  ساوی  از و گاردد،  برمای  داخلی

 التهابااات خاورمیانااه، در موجااود رواباا 

 ان.تاای.ام خااروج. آن نظااامی و سیاساای

 منطقاااه و ساااوریه، ایاااران، از همزماااان

 از شارکت  ایان  پیاروی  ارار  بر فارس خلیج

 هااای قااانون برمبنااای آمریکااا خواسااته

 .باشد می آن بیشتر تحریمی

 کشاور  59 در ان.تای .ام هاای  شاماره  پیش

 از ان، تی ام خروج .اند استفاده قابل جهان

 تااا شااود ماای باعااث خاورمیانااه بازارهااای

 باا  را خاود  روابا   گساتره  بتواناد  شرکت

 آفریقاا  در بیشاتر  نفاوذ  و اوراسایا  منطقه

 در نفااوذ افاازایش رویکاارد. کنااد پیگیااری

 آفریقاا  باه  جهانی دوباره نگاه پی در آفریقا

 وجاود  باه  نشاده  استفاده فرصت عنوان به

 .آید می

 هزیناه  وسیع ابعاد در ارتباطات تکنولومی

 کاه  باود  سالی سومین امسا . دارد زیادی

 مسااتقر ماادار در را مااوفقی هااای ماااهواره

 کاه  این های زمزمه فعلی شرای  در. کردیم

 توس  آن سهام ایرانسل ان .تی .ام خروج با

 شاود  مای  خریده او  همراه داخلی شرکت

 مخاابراتی  ماهواره ارسا . رسد می گور به

 بیشااااترین  شاااادن  داخلاااای  بااااا و

 ایران در همراه های تلفن کنندگان استفاده

 بزر  های هسته اولین ایجاد نوید همزمان

. دهاد  مای  را ایاران  در مخابراتی تکنولومی

 فرصاات حاضاار حااا  در ان.تاای.ام خااروج

 سااله  دو کوتااه  فرصت در که است بزرگی

 در شارکت  آن کاه  بازارهاایی  تماام  ایران

 .بگیرد اختیار در را داشت اختیار

 ماهواره چینی برای اینترنت اشیا
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طور کلای اشااره    به   (IoT)اینترنت اشیاء 

و وساایل   اشیاءبه بسیاری از چیزها شامل 

مااا دارد کااه بااه شاابکه   محاای  پیرامااون

اینترناااات متصاااال شااااده و توساااا   

 هااای گوشاایهااای موجااود در  اپلیکیشاان

و تبلاات قاباال کنتاار  و رایانااه  ،هوشاامند

 .مدیریت هستند

با شتاب تندی همه کشاورها   اینترنت اشیا

از  نیاز  لفای تعااری  مخت  .ناوردد  در مای را 

 سوی موسسات مختل  با توجه به نگارر 

ه ها به نقا  قوت اینترنت اشیا ارائه شد نآ

دلیل چندوجهی بودن ایان تعااری    . است

ای بودن اینترنات   نیز هم به ماهیت شبکه

اشیای مختلفی که در گردد، و هم به  برمی

اگار دقات   . شاوند  این تعری  گنجانده می

اشایای  شود که باه جاز    شود مالحظه می

الکتریکاای نیااز اشاایای دیگااری از جملااه  

خوراک، پوشاک، مواد و قطعات داریم کاه  

اگار هماه    .دشون به عنوان شی شناخته می

اشیا شناسه داشته باشاند، اینترنات اشایا    

کاه شناساه    شاود  مای شامل همه اشیایی 

به حسااب آوردن هماه   . الکترونیکی دارند

تواند چالشی بازر    اشیا در این شبکه می

زیرا تخمین زده شده اسات کاه هار    . دباش

شای احاطاه    5222تاا   1222فرد توسا   

با این حساب، اگار هماه اشایا    . شده است

شناسااه داشااته باشااند، اینترناات اشاایای  

 122222تاا   52222فراگیر ممکن اسات  

در . بیلیون و یا بیشتر ع او داشاته باشاد   

های اینترنت اشیا است  راستای حل چالش

 تباطی بارای پارومه  چین دو ماهواره ارکه 

انادازی   مبتنی بر ف اا را راه  اینترنت اشیاء

 ایاان ماااهواره بااا موشااک . ه اسااتکاارد

 از مرکاز پرتااب مااهواره    «وان_کاوییژو »

در شما  غربی این کشور باه   «جیوکوان»

 .ف ا ارسا  شد

نخسااتین  1و  1مینگیااونهااای  ماااهواره

« مینگیاون مهندسای  » هاای پارومه   ستاره

ماهواره ارتبااطی   82 هستند که قرار است

ایان   .را در مدار کم ارتفاع زمین قرار دهد

دو مااااهواره باااا موفقیااات وارد مااادار   

 .اند ریزی شده خود شده برنامه

 یابی تعریف راه تجاری مولکول

 
کناونی ،زم اسات،    پاو  برای جاایگزینی  

از  .مورد بررسی قرار بگیرند یموارد بیشتر

در تولید شاده   ارهای مولکولیختاجمله س

تاوان فااکتور    در آنها مای  ها که آزمایشگاه

 .قیمت را هم لحاظ کرد

هاای معاین باا     افتن کامپیوتری مولکاو  ی

های درمانی از بین هازاران مولکاو     فایده

نزدیک به هم، روشی نوین برای داروهاای  

امااروزه، کااار روی  . باشااد نوترکیاا  ماای 

هااای  هااای باازر  در مجموعااه داده  داده

وقت و انرمی کمتری را نسبت باه   درمانی،

های فیزیکای در آزمایشاگاه    انجام آزمایش

با یافتن ترکی  مورد نظر و  .کند طل  می

تاوان در   هاا مای   محدود کردن دایاره داده 

. آزمایشگاه با صارفه بیشاتری عمال کارد    

بندی مختلفی برای تعیاین   های رتبه رور

نزدیکاای مشااتقات مولکااو  بااه ساااختار  

ر، بخشای از مراحال ایان    مولکو  مورد نظ

 .کار است

 
، هار  DoGSiteScorer بندی در رور رتبه

ساااختار هندساای مولکااولی، یااک دسااته  

کناد، کاه    تایی امتیاز ویژه دریافت مای  سه

تار   براساس وزن، چگالی و از هماه جالا   

DoGScore  در نهایت، ترتیبای  . باشد می

از مشتقات هندسای مولکاولی را براسااس    

هار مولکاو    . کناد  هاا ارائاه مای    امتیاز آن

در ایان  . باشاد منحصار باه فارد    تواناد   می

ترتی  نهایی در هر بار، منحصر به صورت، 

 نکتااه جالاا  توجااه در. فاارد خواهااد بااود

DogScorer ،بیناای محققااان باارای  پاایش

حصاار بااه فاارد   اسااتفاده از ترتیبااات من 

زنجیااره . باشااد زنجیااروار تولیاادی ماای  

. سازد را می های بزر ، زنجیره بالکی داده

، DogScorer نکته جال  توجه در

بینی محققان برای استفاده از  پیش

ترتیبات منحصر به فرد زنجیروار 

های  زنجیره داده. باشد تولیدی می

( BlockChain) بزر ، زنجیره بالکی

 .سازد را می
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بینی کنناده سااختار    یعنی، محققان پیش

هندساای مولکااو  در ایاان رور، از هاار   

بناادی و تعیااین  حرکتاای کااه در ترتیاا  

گیرد، تعریا  راهای    ها صورت می مولکو 

تجاااری باارای کساا  درآمااد نیااز ارائااه   

 .اند کرده

فرآینااد زنجیااره بالکاای پاایش از ایاان بااه 

هاای   افزارها و داده عنوان بستری برای نرم

آرشیوی خیلی بزر  کاربرد تجااری پیادا   

ای  هر زنجیره بالکای، مجموعاه  . است کرده

باشاد، کاه    از کدهای منحصر به فارد مای  

آزما تایید  های راستی توانند توس  راب  می

درآماد از   رور مرساوم بارای کسا    . شود

های باالک، انجاام هماین فرآیناد      جیرهزن

وقتای، کامپیوترهاای   . آزمایی است راستی

زیادی از سراسار جغرافیاای جهاان، یاک     

کنند، ارزر  آزمایی می فرآیند تایید راستی

. شاود  آن فرآیند قیمتگذاری بیشتری مای 

هاا ناام تجااری     امروزه، هر کدام از زنجیره

مشاهورترین زنجیاره، پایاه    . اند ویژه گرفته

این، اولین باار نیسات کاه    . یتکوین استب

هااای باازر  بااه ساااخت     کااار بااا داده 

در علام  . شاود  های بالکی منجر می زنجیره

هاا کاار    کامپیوتر، هر وقت باا پایگااه داده  

هاای بالکای    توانیم از زنجیره کنیم، می می

 .بهره ببریم
 

 افزایش تولید رنگریزه با کشت بافت

 

 هاا  از قارن رنگریزه از گیااه گلرناگ    تولید

گیااه  . شاده اسات   پیش در ایران انجام می

توان باه   گلرنگ گیاهی فصلی است، و نمی

باه  . طور مستقیم از مزایاای آن بهاره بارد   

هماین علات کشات بافات آن باه عنااوان      

ای برای دسترسی همیشگی به ایان   گزینه

در . گیاه، ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات     

پژوهشی که اخیرا صورت گرفته اسات، باا   

 ،در محی  کشات گیااه  تفاده از موادی اس

هاای زرد بیشاتری از    تالر شد تا رنگریزه

الیسایتورها  . ریشه این گیاه حاصال شاود  

باه  گیااه را  متابولیسام  موادی هستند که 

دهد که فعالیت متابولیت  صورتی تغییر می

پژوهشاگران  . دشاو بیشتر انجام  مورد نظر

عناب، عصاره میوه ایرانی، الیسیتورهایی از 

ناانوذرات کیتاوزان هماراه باا     و کیتوزان، 

. سالیسیک اسید را مورد بررسی قرار دادند

ریشاه گیااه    ،با استفاده از این الیسایتورها 

های زرد بیشتری به محی   گلرنگ رنگریزه

اما غلظات هرکادام از   . کند کشت وارد می

این مواد به مقدار مشخصی بایاد اساتفاده   

 . شود

ن پااژوهش، هااای بدساات آمااده از ایاا داده

دهنااد عصاااره میااوه عناااب در  نشااان ماای

غلظت پنج صدم و یک دهم باعث افزایش 

ها، به طور  میزان رنگریزه و در سایر غلظت

 .شود کلی موج  کاهش تولید رنگریزه می

زایای   اما در هر غلظتی باعث افزایش ریشه

رساد عصااره    باه نظار مای    .شود فرعی می

ریازی در ریشاه    عناب باعث مهار رنگداناه 

 . شود گیاه گلرنگ می

نانوذرات کیتوزان باعث افزایش میزان 

زایی در  چنین افزایش ریشه ها، هم رنگریزه

غلظت دو دهم نسبت به نمونه شاهد 

 . شدند

 اتم تولید کوچکترین ترانزیستور تک

 

یااک گااروه تحقیقاااتی موفاا  بااه تولیااد  

 .ترانزیستور تاک اتمای شادند    کوچکترین

تواناد   این قطعه الکترونیکی کوانتومی مای 

الکتریکی را با کنتر  موقعیت اتام   جریان

ایان ترانزیساتور در   . منفرد، ساوئیچ کناد  

دمای اتاق کار کرده و انرمی بسایار کمای   

مصارف  هاای سایلیکونی    نسبت به فناوری

اناداز   ساخت این ترانزیستور چشم. کند می

 .کناد  ای در فناوری اطالعاات بااز مای    تازه

هازار   12زیرا مصرف انرمی آن باا ضاری    

 .کمتر از ترانزیستورهای سیلیکونی است

دیجیتا  شادن موجا  افازایش مصارف     

در کشاورهای صانعتی،   . اسات  انرمی شده

درصدی از کال   12فناوری اطالعات سهم 

ترانزیسااتورها . مصاارف را در اختیااار دارد

ردازر اطالعااات در واحاادهای اصاالی پاا 

 .مراکز محاسباتی هستند

تارین و   های فلش که یکای از ارزان  حافظه

ها هستند، در حا  حاضر  ترین حافظه رایج

. اناد  ها ترانزیستور تشاکیل شاده   از بیلیون
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تولید ایان ترانزیساتورهای تاک اتمای باا      

تواند در نهایت کاارایی را   مصرف پایین می

ر فنااوری  افزایش داده و مصرف انرمی را د

 .اطالعات کاهش دهد

کاااه در حاااوزه ایااان گاااروه تحقیقااااتی 

الکترونیااک تااک مولکااولی پیشاارو اساات، 

ساازی   موف  شدند به محادودیت کوچاک  

هااا شااکافی در   آن. ترانزیسااتور برسااند 

های یک اتم منفرد، میاان دو ساطح    اندازه

تماس فلزی ایجاد کردند و باا اساتفاده از   

م یااک پااال  کنتاار  الکتریکاای، یااک اتاا

منفرد نقره را میان این شکاف قارار داده و  

با برداشته شدن نقره، . مدار را ایجاد کردند

 .شود مدار قطع می

این کوچکترین سوئیچ ترانزیستوری اسات  

که با حرکت رفت و برگشاتی اتام منفارد    

برخالف قطعاات الکترونیکای   . کند کار می

کوانتاومی مرسااوم، ایاان ترانزیسااتور تااک  

نه تنهاا در دماای نزدیاک باه صافر       اتمی

کند، بلکه در دمای اتاق نیاز   مطل  کار می

این ویژگی مزیت بسیار مهمی . فعا  است

 .است

 ای با عنوان نتایج این پرومه در قال  مقاله

بااه    Advanced Materials در نشااریه

 .است چاپ رسیده

 نانوذرات طال و رنگ برای لیزر پالسی

 

محققان نشان داد کاه  های نوآورانه  ررسیب

ترکی  رنگ آلی با نانوسااختارهای فلازی   

تولید لیزرهای پالسی بسایار   تواند برای می

 . سریع استفاده شود

تواننااد باارای  لیزرهااای بساایار سااریع ماای

پااااردازر اطالعااااات و بهبااااود ادوات  

 .اپتوالکترونیک استفاده شوند

محققان از نشااندن ناانوذرات    ای، در پرومه

ای که در محلو  رنگ آلی  طال روی شیشه

معل  است، بارای سااخت لیازر اساتفاده     

صورت متاراکم باه    این نانوذرات به. کردند

باا  . تشکیل دادند هایی آرایه هم چسبیده و

اعما  میدان الکتریکی، میدانی در اطاراف  

ذرات ایجاااد شااد کااه منجاار بااه تسااریع  

 .شود ی رنگ آلی میدینامیک مولکول

ذرات طال و میادان الکترومغناطیسای ناه    

دهناد، بلکاه باا     تنها با هم برهمکنش مای 

رنگ آلی نیز برهمکنش داده و پال  لیازر  

کنند که بسایار کوتااه و در حاد     ایجاد می

تولیاد ایان   . یک تریلیونم رانیه دوام دارناد 

نوع لیزر اهمیت زیادی در بخش حسگری 

ارد و همچنااین ناوری و سااخت ساوئیچ د   

توان آن را برای مخابرات نوری استفاده  می

 .کرد

پرتو مساتقیم  توانند  معمو، نانولیزرها نمی

با این حا  در این  .قدرتمندی ایجاد کنند

پرومه چنین تابش مساتقیمی ایجااد شاد    

کااه دلیاال ایاان اماار، چیاادمان نااانوذرات  

 .ای در جهتی مشخص است صورت آرایه به

دساتاورد کلیادی در ایان    شاود،   گفته می

ناانولیزر   مورد آزمایش قارار گارفتن  پرومه 

 در ایان آزماایش  . اسات صاورت عملای    به

رابات   نانولیزر تولیادی سرعت بسیار با،ی 

تابش انجام شده در ماود ناوری   . است شده

بوده که ترکیبی از نور و حرکات الکتارون   

د رزوناان  شابکه   ربه این مو. در فلز است

 .شود سطحی گفته می

نانوذرات طال موج  فشرده شدن نور لیزر 

شودم در نتیجه  های پایین می به طو  موج

لیزر در مقیاس زمانی پیکورانیه رهاساازی  

شااده و پااال  لیاازر متمرکااز از رزونااان  

محققاان  . شود شبکه سطحی فلز ایجاد می

کاه ایان ناوع آرایاه      این پارومه معتقداناد  

یع نانوذرات طال برای تولید لیزر بسیار سار 

 .آ  هستند ایده

 ضد ویروسهای  پارچهتولید 

 

ای  موف  به تولید پارچه شرکت ماپنیدو 

اند که  شده  (Pieclex)"پایکلک "به نام 

تواند  این پارچه با کمک الکتریسیته می

 .ها شود سب  غیرفعا  شدن باکتری

 

دو شرکت ماپنی پارچه شیکی طراحی 

اند که با الکتریسیته ناشی از  کرده

ها  قدرت کشتن ویروس ،حرکت بدن

 .را دارد
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در  "پااایکلک "شااود پارچااه  گفتااه ماای

جلوگیری از ایجاد بوی نامطبوع نیز ماورر  

فناااوری پاای اِیزوالکتریااک یااا اراار . اساات

فشاربرقی این پارچه توس  شرکت موراتاا  

 .ایجاد شده است

موراتا شرکت قطعاات الکترونیکای ماپنای    

اساات کااه در زمینااه تولیااد فیلترهااای    

هاای بلوتاو ، منباع     الکترونیکی، دستگاه

تغذیه، القاگر، خازن و تجهیازات وایارل    

 .کند فعالیت می

تاوان در تولیاد پوشااک،     از این پارچه می

ارربخشای  . پوشک و ماسک اساتفاده کارد  

حاا    پایکلک  در برابر ویاروس کروناا در  

 ایان  تجاری ساازی مراحل . آزمایش است

صاورت  پارچه تا اواخر سا  جاری میالدی 

شارکت ماپنای    ،در ایان پارومه  . گیارد  می

مساائولیت تولیاد پارچااه را باار   "تیجاین "

 .عهده دارد

تیجین شرکت هلدینگ صنایع شایمیایی،  

صنایع داروسازی و فناوری اطالعات ماپنی 

از است که در زمینه تولید طیا  وسایعی   

. کند مواد شیمیایی و پالستیک فعالیت می

این شارکت مالکیات و مادیریت چنادین     

شرکت تابعه را برعهده دارد کاه در حاوزه   

های نساجی، تولید الیاف، الیااف کاربن و   

کناد و همچناین در    استر فعالیت مای  پلی

حوزه صانایع داروساازی و ارائاه خادمات     

 .کنند فناوری اطالعات نیز فعالیت می

ایی که از انبساا  و انقبااض لبااس    ولتامه

ناشی از حرکاات کااربر تولیاد مای شاود،      

آنقاادر قااوی نیسااتند کااه توساا  کاااربر  

احساس شود، اماا باه طاور ماورر ماانع از      

هاا در داخال    هاا و ویاروس   تکثیر بااکتری 

به گفته توسعه دهنادگان  . شوند پارچه می

درصاد از   99.9این پارچه در از بین بردن 

هاایی کاه آزماایش     ویاروس هاا و   بااکتری 

 .اند مورر بوده است کرده

 

 شناسایی نانوذرات در آب

 
استفاده روزافزون از ناانوذرات مختلا  در   

صنعت، پزشکی و کشاورزی ممکان اسات   

 .اررات منفی زیادی در پای داشاته باشاد   

هاای   توانایی نفوذ ایان ناانوذرات در بافات   

هاا را در   مختل  از جملاه بافات بادن، آن   

. شکی بسیار پرکاربرد کارده اسات  حوزه پز

در حوزه صانعت شایالت و آبازی پاروری     

توان به اساتفاده از   نیز، به عنوان مثا ، می

نانوذرات نقره به عنوان نانوفیلترهاا اشااره   

هاای حااوی ناانوذرات نقاره در      رنگ. کرد

هاای پارورر    دیواره استخرها و حوضاچه 

شااوند تااا خاصاایت   ماااهی اسااتفاده ماای 

بنااابراین،  .وح دهناادضادباکتری بااه سااط 

وارد طبیعات و   نانوذراترود که  انتظار می

 .محی  زیست شوند

هاای مختلفای از    معمو، نانوذرات به رور

جمله شیمیایی، مکانیکی و زیستی سانتز  

از طریاا  اسااتفاده گسااترده  . شااوند ماای

نانوذرات نقره، این امکاان وجاود دارد کاه    

هاا در طبیعات،    آلودگی ناشی از نفاوذ آن 

های تااریخی ربات    بیشتر از آلودگیحتی 

این چالش باعث شده است کاه  . شده باشد

دانشاامندان علااوم پایااه و درمانگاااهی بااه 

دنبا  روشی برای ارزیابی و بررسی میازان  

 .آلودگی پیش آمده باشند

هاای   هاای اماروزی تحلیال    رویکرد تحلیل

مربو  به مشخصه یابی و بررسی نتایج باه  

دست آماده از تسات سامیت باا بررسای      

های آبازی، باه عناوان     میزان تلفات ماهی

با ایان وجاود گفتاه    . باشد مثا ، کپور، می

در حا  حاضار رور مناسابی   شود که  می

هاای   برای آنالیز ایان ناانوذرات در محای    

 .طبیعی وجود ندارد

به طور کاربردی، گیاهان دریایی،  محققان

کننااد، و  ازجملااه جلبکاای را انتخاااب ماای

شرای  آ،ینادگی موجاود را در آزمایشای    

باه ایان ترتیاا ،   . کننااد ساازی مای   شابیه 

های مختل  وجاود ذرات ناانو را در    غلظت

 .دهند سطح دریا مورد بررسی قرار می

های دریاایی بارای    دلیل استفاده از جلبک

و دارا بودن انواع ترکیباات   این کار فراوانی

هاا،   فیتوشیمیایی متنوع از قبیل پاروتئین 

ها، آلکالوئیادها، اساتروئیدها،    کربوهیدرات

باشد کاه   فنو ، ساپونین، و فالونوئیدها می

کنناد نقاش مهمای در احیاای      کمک می

ها به فارم ناانو،    های فلزی و تبدیل آن یون

  .به شکل خارج سلولی داشته باشند

تحقیقاتی آلمانی روشای   یگروه اخیرا نیز

تاوان   ارائه کردند که با اساتفاده از آن مای  

نانوذرات نقره را در اکوسیستم آبی بررسی 

هااای  ایاان گااروه از ترکیاا  رور . کاارد
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سنجی و الکتروشایمیایی بارای ایان     طی 

کااار اسااتفاده کردنااد و موفاا  بااه رصااد  

نانوذرات منفرد در محلو  شدند حتی اگار  

ای مختلا  در محای    ها  ها و جلبک نمک

  . آبی وجود داشته باشند

باا اساتفاده از    به گفتاه برخای محققاان،   

های رایاج باه دلیال تاداخل عوامال       رور

 شناسایی علمای ناانوذرات در آب  مختل ، 

پذیر نیست و تنهاا بایاد در محای      امکان

 .خالء به بررسای ناانوذرات نقاره پرداخات    

هاای   تاا زماانی کاه رور   گفته شده است 

گیری مناسبی برای بررسی نانوذرات  اندازه

توان الزامات قانونی بارای   نمی ،نقره نباشد

رو  از ایاان. ایاان نااوع ذرات تاادوین کاارد  

تواناد   حسگری ساختند کاه مای   ،محققان

هاای پیچیاده    نانوذرات نقاره را در محای   

محققان الکتارود   ،رور یکدر . رصد کند

نااازک ویفاار را در محلااو  مااوردنظر وارد  

. کنناد  ه و ولتامی به الکترود اعما  میکرد

این ذرات کوچک در محی  سایا  شاروع   

بااه حرکاات کاارده و بااه الکتاارود برخااورد 

میازان صاحیحی     اگار ولتاام باه   . کنند می

انتخاب شده باشد، ذرات با سطح الکتارود  

دهند و ذرات نقره به کلرید  کنش می برهم

. شاوند  نقره تبدیل شده یا در آب حل مای 

های نقره باا   ن فرآیند تولید یونماحصل ای

بار مثبت است که این کار موج  رهاایش  

گیاری جریاان،    با انادازه  .شود الکترون می

هاایی کاه باا     توانند تعداد اتام  محققان می

اناد، ابعااد آنهاا را     کنش داده الکترود برهم

 .ارزیابی کنند

ساانجی موسااوم بااه   در ایاان رور طیاا 

ساانجی میاادان تاریااک اسااتفاده    طیاا 

دهاد تاا    شود که به محققان اجازه مای  می

این کاار  . صورت زنده ذرات را رصد کنند به

 .شود با تغییر رنگ انجام می

  

 دو منبع گیاهی نانوذرات نقره

 
تاااوان یکااای از  ناااانوذرات نقاااره را مااای

پرکاربردترین ذرات در حاوزه پزشاکی باه    

این نانوذرات به دلیل خاصایت  . شمار آورد

فراوانی در تولیاد ماواد   ضدباکتری، کاربرد 

هاای اخیار    در سا . کننده دارند ضدعفونی

ساابز جهاات تولیااد   ترکیاا هااای  رور

نااانوذرات مختلاا  مااورد توجااه محققااان 

ها عاالوه بار    این رور. بسیاری بوده است

محیطی نانوذرات،  کاهش مخاطرات زیست

کاارگیری ماواد اولیاه طبیعای و در      با باه 

انجام  هایی اقتصادی و قابل دسترس، رور

حسااب   منظور تولید صنعتی نانوذرات به به

و  باریجاه جاا باه دو گیااه     در این. آیند می

انبه، به عنوان منبع ناانوذرات نقاره اشااره    

 :کنیم می

  (آنقوزه) باریجهگیاه  -1

 
سرشار  ودارویی  یرا گیاهاین گیاه خودرو 

 ایان گیااه   .دانداکسیدانی  از ترکیبات آنتی

منبع غنی طبیعی از ترکیبات زیست فعا  

تواناد باه عناوان     ارزشمند اسات کاه مای   

هاای   های زیستی و سابز، یاون   احیاکننده

 از. نقره را به نانوذرات نقاره تبادیل کنناد   

کااه ترکیاا  اجاازای فعااا  در     آنجااایی

های مختل  گیاه متفاوت است، ریشه  اندام

، کاه باه آن فارو، نیاز     و بر  ایان گیااه  

طور جداگانه جهت تولید نانوذرات ب گویند،

 .نقره مورد مطالعه قرار گرفته است

به دلیل اساتفاده از یاک منباع طبیعای و     

عنوان ماده اولیاه، هزیناه نهاایی     فراوان به

ساانتز کاااهش چشاامگیری نساابت بااه    

از ساوی  . های سانتز شایمیایی دارد   رور

دیگر، نانوذرات سنتز شده هام باه لحااظ    

حاظ میزان خلو  اندازه و شکل و هم به ل

. از کیفیاات بااا،تری برخااوردار هسااتند   

همچنین، این نانوذرات نسبت به نانوذرات 

اند از  نقره که به رور شیمیایی سنتز شده

 .سمیت کمتری برخوردارند

اتاانولی از  /عصااره آبای   ادر مقا،ت عموما 

شده و ناانوذرات باه رور    بر  گیاه تهیه 

ی کاه  در تحقیقا . شوند می ترکی محلو  

، عاالوه  اند اخیرا محققین ایرانی ارائه کرده

 باریجااهباار اینکااه از باار  و ریشااه گیاااه 
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عصاره آبی تهیه شده و رور محلو  برای 

تولید نانوذرات به کار گرفتاه شاده اسات،    

های نقاره توسا  پاودر     امکان احیای یون

خشک حاصال از بار  و ریشاه گیااه در     

سنتز فاز جاماد در دماهاای متفااوت نیاز     

یاابی   منظور مشخصاه  به .شده است بررسی

های گوناگونی  نانوذرات سنتز شده از رور

هااای الکتروناای   از جملااه میکروسااکوپ 

عبوری، روبشی و نشر میدانی و همچناین  

قرماز   سنج مادون پرار پرتو ایک  و طی 

 .استفاده شده است

هاای   آمده و مقایسه دست بر اساس نتایج به

ه از شاده باین ناانوذرات سانتز شاد      انجام

های مختل  گیاه و به رور فاز جامد  اندام

و محلو ، مشخص شده است که سنتز فاز 

هام باه    باریجاه جامد از پودر بار  گیااه   

لحاظ خلو  و هم به لحاظ اندازه بهترین 

تحت این شرای  بهینه، . نتایج را در بردارد

 32تاا   12اندازه نانوذرات تولید شده باین  

ره شاادن در ناانومتر قارار داشاته و آگلاوم    

هاای   آزماون  ،عاالوه  باه . دهد ها ر  نمی آن

نشان داده این نانوذرات در  ارزیابی سمیت

در  ppm 522تااا  122 دوزهااای مختلاا 

زنای گیااه ریحاان و بابوناه اخاتال        جوانه

کاه اساتفاده از    کنناد، درحاالی   ایجاد نمی

نانوذرات نقاره تجااری حتای در دوزهاای     

زنای   جواناه نیز مانع  ppm 122 تر از پایین

 .شوند گیاه می

 Journal of نتاایج ایان کاار، در مجلاه    

Cleaner Production  (  ساا   191جلاد ،

باه چااپ   ( 532تاا   519، صفحات 1218

 .رسیده است

گیاهی است  فرو،باریجه، قسنی، آنقوزه یا 

 آن گوناه  32 به قری  که ،چتریان تیره از

این گیاه در قادیم   .شود می یافت ایران در

انگدان »و در زبان سریانی « انجدان»نام با 

 .شد خوانده می« اوگاما

 انبه گیاه -2

 
محققانی از دانشگاه هرمزگان در تحقیقات 

آزمایشاگاهی خاود موفا  شادند از باار      

درخت انبه در سنتز سابز ناانوذرات نقاره    

استفاده کارده و قابلیات ناانوذرات سانتز     

شده را در چند حوزه ماورد مطالعاه قارار    

 . دهند

از عصاره آبی بر  درخات  در این آزمایش 

عنوان یکی از اجزای فرایناد سانتز    انبه به

زیستی نانوذرات نقره استفاده شاده و ارار   

پارامترهای مختل  از جمله مقدار عصااره  

و   pH بار ، غلظات محلاو  نقاره، دماا،     

زمان بر سنتز نانوذرات مورد مطالعاه قارار   

 .گرفته است

گرهاای   نانوذرات از واکنشدر فرایند سنتز 

شیمیایی استفاده نشده کاه ایان موضاوع    

محیطای و   موج  کاهش آلاودگی زیسات  

از ساوی دیگار،    .گردد ها می کاهش هزینه

با بهینه کردن پارامترهای مؤرر بر فرایناد،  

زمان انجام فرایند را کوتاه کرده و سنتز را 

در دمای اتاق و بدون صرف انارمی انجاام   

 .دهیم می

در واقع عصاره آبی بر  درخت انبه نقاش  

کاهنااده و پوشاااننده را در فراینااد ساانتز  

پا  از انجاام   . کناد  نانوذرات نقره ایفا می

فرایند سنتز، فعالیت کاتالیزوری در حذف 

های رنگهای آزو، خصوصایات ضاد    آ،ینده

سرطانی بر روی دو ناوع سالو  سارطانی    

روده انسان و همچنین سانجش انتخاابی   

ی جیااوه در آب بااا اسااتفاده از  هااا یااون

نانوذرات سنتز شده مورد ارزیاابی و تائیاد   

 .گیرند میقرار 

حاضر سنتز زیستی نانوذرات نقاره   حا در 

 عصاره آبی برگ درخت انبهه در ح ور 

در ایان  . مورد بررسای قارار گرفتاه اسات    

راستا، تأریر پارامترهای دخیال در فرایناد   

، ، زمااان فرایناادpH ساانتز از جملااه دمااا،

غلظت محلو  نقره، مقادار عصااره بار ،    

مطالعااه شااده و شاارای  بهینااه ساانتز از  

طریاا  بررساای خصوصاایات سااطحی و    

ساختاری نانوذرات سنتز شده، تعیین شده 

 .است

هااای مربااو  بااه رنااگ ساانجی   ارزیااابی

دهد که ایان   نانوذرات سنتز شده نشان می

نااانوذرات باادون اعمااا  اصااالح سااطحی  

می جیاوه در  هاای سا   قادرند ح اور یاون  

تاا   2.1محی  آبای را در محادوده خطای    

لیتااار را  میکروگااارم بااار میلااای  123.1

 .گیری نمایند اندازه

نانوذرات نقره امروزه مصاارف گونااگونی از   

های هادی جریان الکتریکای،   قبیل مرک 

هااای ضااد باااکتری،  هااا و پارچااه پوشااش
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های ضد باکتری و پانسمان زخام   سرامیک

هااای ارزان و اماان،  ارائااه رور. انااد یافتااه

ها را افزایش  سالمت تولید و استفاده از آن

 .دهد می

در  تحقیقاات حاضار در ایان زمیناه    نتایج 

جلد )New Journal of Chemistry  مجله

، صاافحات 1218، سااا  19، شااماره 91

  .منتشر شده است( 15916تا  15925

 تولید نمایشگر حاوی نانوسیم نقره

نمایشااگرهای از آنجااایی کااه عملکاارد   

پذیر نسابت باه صافحات نماایش      انعطاف

لمسی اکساید قلاع اینادیم بهتار باوده و      

رود کاه ایان    تر نیز است، انتظار مای  ارزان

عنوان فناوری غال  بازار  نوع نمایشگرها به

 .شناخته شود

تواناد بارای سااخت     فناوری ناانونقره مای  

های متوسا  و کوچاک باه کاار رود،      پنل

پذیر بوده و باه دلیال    هایی که انعطاف پنل

تاوان آنهاا را در    مقاومت کم الکتریکی می

 . ابعاد بزر  نیز ساخت

 پوست پسته در حل پساب

 

مقدار زیاد پوست سخت و نارم پساته کاه    

ساااا،نه توسااا  واحااادهای فاااراوری و  

های پسته دور ریختاه   ی دانه کننده مصرف

ظااهر   آنکاه ایان ماواد باه     حاا  . شاود  می

ترکیباااات طبیعااای  دورریاااز، حااااوی  

محققااان بااا انجااام . ارزشاامندی هسااتند

تهیااه  آزمایشااگاهی موفاا  بااه   یطرحاا

نانوذرات م  باا اساتفاده از پوسات نارم     

تاوان   نانوذرات حاصال را مای  . پسته شدند

پ  از تثبیت بر روی پوست سخت پسته، 

عنوان یک نانوکاتالیسات جهات حاذف     به

ترکیبااات آلاای از پساااب رنگاای صاانایع   

 .استفاده کرد

در پساب بسیاری از صنایع مانناد صانعت   

نساجی، رنگ، مواد غذایی و دارو، ترکیبات 

آلی سمی وجاود دارد کاه بارای ساالمت     

ورود مستقیم . موجودات زنده م ر هستند

های سطحی یاا زیرزمینای    این مواد به آب

زیسات و   سب  صدمات جادی باه محای    

در ایان  . مسمومیت جانداران خواهاد شاد  

حاضار از ضاایعات پساته    راستا، در طارح  

منظااور تولیااد یااک نانوکاتالیساات      بااه

کااامپوزیتی جهاات حااذف یااا تخریاا     

هاای   ترکیبات آلی م ر موجود در پسااب 

 .تاس صنعتی استفاده شده

ماده  عنوان پیش استفاده از پوست پسته به

ارزان جهت تولید نانوکاتالیست، عاالوه بار   

کاااهش هزینااه تولیااد، مااواد شاایمیایی   

زیست را از فرایند تولیاد   محی ناسازگار با 

از ساوی دیگار بخشای از    . کناد  حذف می

های مربو  به تولید پسته را حاذف   هزینه

افزوده برای این  کرده و موج  ایجاد ارزر

 .دشو محصو  نیز می

توان در  مینیز را  های حاصل نانوکامپوزیت

رآکتورهای جریان پیوسته ماورد اساتفاده   

مخلو  ماده آ،ینده در این رور . قرار داد

و کاهنده از ستون پر شده از نانوکامپوزیت 

. کند صورت یک جریان پیوسته عبور می به

ایاان رور کااه قابلیاات خودکااار شاادن را 

هااای باازر   دارد، باارای اجاارا در مقیاااس

 .صنعتی بسیار مناس  است

 
نانوذرات سنتز شده از پوسات نارم پساته    

تاا   15ی  دامنه توزیع اندازه باریکی در بازه

ارزیااابی فعالیاات . انااد نااانومتر داشااته 95

کاتالیسااتی نانوکامپوزیاات نهااایی بیااانگر  

درصاادی آن در 122بااازدهی نزدیااک بااه 

هااای رنگاای از  حااذف و تخریاا  آ،ینااده

 .پساب است
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 Journal of  در مجله تحقی  حاضرنتایج 

Cleaner Production   سا  198جلد ،

منتشر  1119تا  1125، صفحات 1218

 .است شده

 جیوه با نانوساختارهای مرجانی حذف

 
های دریاایی   پژوهشگران با الهام از مرجان

اقدام به تولیاد نانوسااختارهایی از جان     

اکسید آلومینیاوم کردناد کاه قاادر اسات      

با ایان رور  . جیوه را از آب دریا جدا کند

های مختلفای بارای زدودن    ن جاذبتوا می

 .ها از آب تولید کرد آ،ینده

ارائاه   یهای مرجانی شاکل  نانوپالکتاخیرا 

تواند برای زدایاش ماواد    شده است که می

ایاان . آ،ینااده مااورد اسااتفاده قاارار گیاارد

از جان  اکساید آلومینیاوم    ها  نانوپالکت

تواناد جیاوه را از آب جادا     که مای  هستند

 .کند

نظیاار جیااوه، ساارب و   فلاازات ساانگین  

های انسانی نظیر  آرسنیک از طری  فعالیت

یکای  . شوند ارد طبیعت میتولید صنعتی و

نهااایی میزبااان فلاازات ساانگین،  از منااابع

با وارد شدن جیاوه باه   . ها هستند اقیانوس

هااا آن را جااذب   آب، گیاهااان و انسااان 

کاه در زنجیاره غاذایی    هاا   ماهی. کنند می

 هخاوردن جیاو   نزدیک به انسان هستند، با

 .شوند میآلوده 

ها نیز خطرناک  فلزات سنگین برای مرجان

هاای   به طوری که حتی در غلظت ،هستند

هاا   کم نیز موجا  از باین رفاتن مرجاان    

ها گزیناه مناسابی بارای     مرجان .شوند می

 .جماااع آوری فلااازات سااانگین هساااتند

ها  محققان به دنبا  الهام گرفتن از مرجان

اوری  برای تولید ابازاری باه منظاور جماع    

 .باشند میفلزات سنگین 

اکسااید  هااای مرجااانی شااکل  نانوپالکاات

پیش از این بارای زدودن ماواد    ،آلومینیوم

اماا سااختار آن    ،شاد  آ،ینده استفاده مای 

ساازی   بهیناه  حذف فلازات سانگین  برای 

 .نشده بود

توانناد همانناد    های جدیاد مای   نانوپالکت

ها پیچ خورده و رفتااری شابیه باه     مرجان

 . مرجان داشته باشند

 

 سازی داده با لیزر نانوسیمی ذخیره به

رسااانا کاربردهااای قاباال   لیزرهااای نیمااه

ایان  . اند یافته های نوین توجهی در فناوری

های فشرده رایاناه   لوح از خواندن کاربردها

(CD ،DVD ،Blu-ray )   گرفته تاا تصافیه

 . توانند گسترده باشند می آب شرب،

 

در سااخت ناوع    توانناد  ها مای لیزراکنون، 

دهنده لیزرهاای   جدیدی از افزاره که نشان

تار و   تر، قاوی  کوچک( فرابنفش)اشعه آبی 

تاری پیادا    تر است، کاربردهای وسیع ارازن

تولیاد   تواند منجر به این فناوری می. کنند

توانند بایش از   که می ایی شودسازه ذخیره

شش ساعت موسیقی ضب  کنند و حتای  

هااای  ممکاان اساات باارای کاااور ساالو  

شناختی منفرد رور جدیدی ارائاه   زیست

 .کند

ذخیاره   CD مقدار اطالعااتی کاه در یاک   

شود به اینکه با چه ظرافتای شایارهای    می

اناد، بساتگی    اطالعاتی در آن حکاکی شده

 CD اماا ایان شایارهای روی یاک    . دارد

توانند آنقدر ریز باشند کاه یاک لیازر     نمی

ایان انادازه   . قادر به خوانادن آنهاا نباشاد   

کمینه به حاد پارار معاروف اسات و در     

 .باشاد  حدود نص  طو  موج نور لیزر مای 

و   CD)سااازهای رایااج کنااونی  در ذخیااره

DVD) شود از اشعه  لیزری که استفاده می

هااا  قرمااز باارای خواناادن و نوشااتن داده  

سازهای ناوین   کند، ولی ذخیره یاستفاده م

. برناد  از اشعه آبی بهاره مای   Blu-rayمثل 

از طو  ماوج   اشعه آبیطو  موج لیزرهای 

آزمایشاگاهی   یمحققان با انجام طرحا 

تهیه نانوذرات م  با استفاده  موف  به

 ناانوذرات . از پوست نارم پساته شادند   

تاوان پا  از تثبیات بار      حاصل را می

عنوان یک  روی پوست سخت پسته، به

نانوکاتالیسات جهاات حاذف ترکیبااات   

آلای از پسااب رنگای صانایع اساتفاده      

 .کرد
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 .تااار اسااات لیزرهاااای موجاااود کوتااااه 

باا آن مواجاه    محققاان اماروز  چالشی که 

 p این است که چطور یک ناحیاه  هستند

در داخاال اکسااید روی بااه عنااوان مثااا ، 

. آساان اسات   n ایجاد ناحیاه  -ایجاد کنند

کارهای قبلای انجاام شاده توسا  دیگار      

های تحقیقااتی نشاان داده باود کاه      گروه

آ،یااش اکسااید روی بااا مقااادیر کماای از  

های ماورد نیااز را    تواند حفره آنتیموان می

مشکل اصلی، تولید تک بلاوری  . تولید کند

 ،باشاد  n و p است که شامل هر دو ناحیاه 

هاا آزاداناه    ها و حفاره  ای که الکترون بگونه

 .باااین آن دو ناحیاااه جریاااان یابنااااد   

این کار را با رشاد بلورهاای    اخیرا گروهی

ناازک و درازی از اکسااید روی آ،ئیاده بااا   

آنتیموان روی ،یه ناازکی از اکساید روی   

هاا دارای   ایان نانوسایم  . خالص انجاام داد 

 3ناانومتر و طاو     122قطرهای تقریبای  

هاا باا    انتهای نانوسیم. کرومتری هستندمی

،یه نازکی که در زیرشان قرار داشات، باه   

هاا   آزماایش . درون تک بلور جور خوردند

که این افزاره بعنوان یاک   ه استنشان داد

پیش ساخته لیزر فارابنفش بسایار خاوب    

هاایی   موج کند و نوری با انواع طو  کار می

 ناانومتری در  385موجی  که با فاصله طو 

 .کناد  اناد، تولیاد مای    کنار هم قرار گرفتاه 

این محققان جزئیات نتایج کار تحقیقااتی  

 Natureخاااااااود را در مجلاااااااه

Nanotechnology  اند منتشر کرده. 

دانستن نحوه عملکرد لوح فشارده و لیازر   

در آن به درک نحاوه کاار لیزرهاای نیماه     

 اینجااااز . کنااد رسااانای نااوین کمااک ماای

توانید مساتند تصاویری ویادئوی ایان      می

 .مطل  را دنبا  کنید

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و پاتولوژی

 

هاای پااتولومی و پااتوبیولومی،     آزمایشگاه

. های پزشکی یا باالینی هساتند   آزمایشگاه

ها باه عناوان محلای بارای      این آزمایشگاه

هااا از طریاا  ترشااحات،  بررساای بیماااری

ها  همه آزمایش. باشند مایعات، و گازها می

ها تحت نظارت پزشاکی   در این آزمایشگاه

کلمااه  .باشااد بااه نااام پاتولومیساات ماای  

رناج، درد، و  ) Patho بخش پاتولومی از دو

تشاکیل شاده   ( شناسای ) Logy و( عاذاب 

. باشاد  شناسی می است که به معنای آسی 

آزمایشگاه پاتولومی باه عناوان آزمایشاگاه    

شناساای تشااریحی نیااز شااناخته   آساای 

علاام پاااتولومی خااود شااامل    .شااود ماای

شناسای،   های گوناگون از جمله علت بخش

ریخت شناسی، مکانیسم ایجااد و اهمیات   

  .باشد آن از نظر بالینی می

 :آزمایشگاه پاتوبیولوژی

آزمایشگاه پاتوبیولومی نسبت به پااتولومی  

ها، ف ا، امکاناات و   دارای گستردگی بخش

این آزمایشاگاه امکاان   . باشد ها می دستگاه

آزمایشات تشخیص طبی و پاتولومی را باا  

 .هم دارد

 :آزمایشگاه تشخیص طبی

در بخش آزمایشگاه تشاخیص طبای روی   

های خون، ادرار، مدفوع، خل ، زخم،  نمونه

خدمات آن اغلا   . شود و غیره آزمایش می

بیوشایمی، هورماون شناسای،    : عبارتند از

میکروب شناسای، سارولومی،    هماتولومی،

 .شناسی انعقاد، ایمونولومی، ادرار و انگل

کنناد   ها کاار مای   افرادی که در این بخش

دارای ماادرک علااوم آزمایشااگاهی و یااا   

طااو  دکتاارای  . میکروبیولااومی هسااتند 

-6ای علوم آزمایشگاهی بالینی باین   حرفه

 .باشد سا  می 1

شناسی، یکای از   یا خون بخش هماتولومی

ی مهام آزمایشاگاه پااتوبیولومی    هاا  بخش

هاای   در ایان بخاش، تعاداد گلباو     . است

هاا، مقادار    های قرمز، پالکت سفید، گلبو 

هموگلااوبین، هموترکیاا  دو فاااکتور در   

گیاری   خونی شمارر و اندازه ارتبا  با کم

خااون، نااوعی بافاات پیوناادی  . شااود ماای

تخصص یافته اسات کاه مااده زمیناه آن     

 .ها در آن شناورند پالسما نام دارد، و سلو 

، WBC :هاای بخاش همااتولومی    آزمایش

Cross Match ،CBC ،ESR ،NBT 

(Nitro Blue Tetrazolium Test) 

تسات ،م خاون   : ها عبارتناد از  سایر تست

گیااری ساارعت رسااوب   محیطاای، اناادازه

هاای اضاافی نظیار     گلبو ، و برخی تسات 

 .اسپرموگرام

 :آزمایشگاه پاتولوژی

تواناد هار یاک از     آزمایشگاه پاتولومی مای 

هااای باادن یااا مایعااات را از نظاار    بافاات

شناسای،   میکروسکوپی، اخاتال،ت ریخات  

https://www.aparat.com/v/hdzx0
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هاا ماورد    تغییرات منتیکی و علل ایجاد آن

ایان بخاش بیشاتر در    . بررسی قارار دهاد  

تشخیص سرطان کاربرد دارد، کاه پا  از   

های بادن، طای    برداری از اع ا و بافت تکه

هااای  هااا بااه نمونااه ن نمونااهفرآیناادی ایاا

آمیاازی شااده قاباال بررساای زیاار     رنااگ

های نازکی باه   میکروسکوپ بر روی شیشه

 .گردد نام ،م می

 :آزمایشگاه ژنتیک

هااای پاااتولومی، و   در کنااار آزمایشااگاه 

پاتوبیولومی گاهی هام باا ناام آزمایشاگاه     

شااویم کااه در آن بااا  منتیااک مواجااه ماای

مولکولی های  استفاده از کاریوتایپ و رور

و انواع آن، به بررسی تشاخیص   PCR مثل

یا میزان احتما  بیماری منتیکی در نسال  

ایاان . پردازنااد بعاادی یااک خااانواده ماای 

هایی خیلی دقیا ، ولای باا     ها، رور رور

 .هزینه بسیار با، هستند

 ؟آب فوق داغ با شکافت آب

 

ماننااد دیگاار  ای هسااتهنیروگاااه یااک در 

آب )داغ  ، بخاار آب فاوق  یهای برق نیروگاه

باعث دوران توربین و درنهایت ( زیربحرانی

کاردن آب   رور داغ .شاود  منراتور برق مای 

طب  . دآور را به وجود می ها نیروگاهتفاوت 

ای،  المللای انارمی هساته    آمار آمان  باین 

درصد از مجموع بارق تولیادی    15تقریبا 

ای  های هساته  در سراسر جهان در نیروگاه

شاود و ایاا،ت متحاده آمریکاا،      تامین می

تارین تولیدکننادگان    فرانسه و ماپن بزر 

تمااام . ای هسااتند باارق از اناارمی هسااته 

ای فعاا  در جهاان در    های هساته  نیروگاه

ای  هااای بساایار پیچیااده  حقیقاات کتااری

که آب را برای تولید نیاروی بارق    ،هستند

 .آورند به جور می

کااردن آب از  اناارمی مااورد نیاااز باارای داغ

 .آیاد  ای بدسات مای   کنش شکافت هستهوا

های سانگین را باا    در این رور، هسته اتم

ورود ایان  . کنناد  ذرات نوترون بمباران می

های باا انارمی خاا  باه سااختار       نوترون

هسته باعث ناپایداری هساته و درنهایات،   

تار،   های کوچک شدن هسته به اتم شکسته

گساایل تعاادادی نااوترون پراناارمی و آزاد  

. شاود  ابل توجهی انرمی مای شدن مقدار ق

جارم  )هاا از حاد مشخصای     اگر تعداد اتم

هاایی کاه در    بیشتر باشد، نوترون( بحرانی

شااوند،  هاار واکاانش شااکافت آزاد ماای   

هاای دیگار    توانند با برخورد باه هساته   می

این واکنش را ادامه دهند و در سااختاری  

زنجیروار، مقادیر زیادی از این انارمی آزاد  

تفاااقی اساات کااه در ایاان همااان ا .کننااد

افتد و باه آن،   ای اتفاق می های هسته بم 

 .گویند ای مهارنشدنی می واکنش زنجیره

هااایی از  ای، میلااه در راکتورهااای هسااته 

جن  کادمیوم، باوروم و هاافنیوم وجاود    

دارد که باا جاذب ذرات ناوترون، واکانش     

شاده یاا    ای را به شارایطی کنتار    زنجیره

ماانع از باروز   دهاد و   توق  کامل سوق می

انرمی آزادشده نیز توسا   . شود بحران می

سیسااتم انتقااا  حاارارت بااه دیااگ بخااار  

منتقاال شااده و باعااث تولیااد بخااار داغ   

بخار نیز به سوی توربین هادایت  . شود می

شاود تاا باا چرخانادن آن و درنهایات       می

 .منراتور، جریان الکتریکی تولید کند

 ای بوشاهر، راکتاور   در قل  نیروگاه هسته

VER-1000  ایاان . بااه کااار رفتااه اساات

راکتور آب پرفشار کاه باا آب سابک کاار     

 1222کند و کارکرد تسلیحاتی نادارد،   می

مگاااوات تااوان دارد، طراحاای آن در سااا  

انجام شده و استانداردهای  1359/  1915

ایمنی، کنتر  خودکار و سازه این راکتاور  

منطب  بر نسل ساوم راکتورهاای اروپاای    

 .غربی است

 
، قلا   1222-ار.ای.وی.در راکتورهای وی 

راکتااور در اسااتخر عظیماای از آب تحاات  

فشار فرو رفته و محفظه فو،دی عظیمای  

آب درون اسانخر  . آن را در بر گرفته است

شاود   مگاپاسکا  نگهداری می 15در فشار 

تا نتواند در بازه دمایی فعالیت راکتاور کاه   

گراد اسات،   درجه سانتی 322تا  112 بین

آب در اینجااا هاام نقااش  . جااور بیایااد 

هایی از  ای، میله در رآکتورهای هسته

جنس کادمیوم، بوروم، و هافنتیوم وجود 

دارد که با جذب ذرات نوترون، واکنش 

شده یا  ای را به شرایطی کنترل زنجیره

 .دهد توقف کامل سوق می
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کنناده را   کننده و هم نقاش تعادیل   خنک

 .کند ایفا می

ای از ساوخت   هاای هساته   بیشتر نیروگاه 

کنناد کاه در قالا      اورانیوم اساتفاده مای  

 135اوی اورانیااوم هااای سااوخت حاا میلااه

. گیاارد کتااور قارار ماای آشااده درون ر غنای 

 135اورانیاوم  در ای  افت هساته فرایند شک

هاای مختلا     ها، گوناه  ایزوتوپ)ایزوتوپی 

( یک عنصر با جرم اتمی متفااوت هساتند  

 بادین منظاور،  . شاود  به راحتی انجام مای 

کافی است یک ذره نوترون با انرمی خا  

سارعت باه    به داخل آن شلیک شود تا باه 

ناپایدار تبدیل شود، اورانیاوم   136اورانیوم 

نیز پ  از شکساته شادن باه ذرات     136

در  138اورانیوم . کند دیگر، انرمی آزاد می

 135طبیعاات خیلاای بیشااتر از اورانیااوم  

ای در  شود، ولای شاکافت هساته    می یافت

باه هماین   . افتاد  به خوبی اتفااق نمای  آن 

ای در  دلیل تولیدکنندگان ساوخت هساته  

بااا اسااتفاده از )سااازی  فرآیناادهای غناای

را  135ساهم اورانیاوم   ( سانتریفیوم یا لیزر

اورانیاوم غنای شاده، در    . دهند افزایش می

هااای سااوختی تباادیل  کارخانااه بااه میلااه

هاای فلازی مانناد     شود که در پوشاش  می

ساوخت  . گیرناد  م قارار مای  آلیام زیرکونیو

 1222-آر.ای.وی.مصاااارفی راکتااااور وی

بااا  135نیروگاااه بوشااهر، اکساایداورانیوم  

 .درصد است9.9تا  1.1غنای 

های سوخت پ  از تولید انارمی باه    میله 

شوند کاه   پسماندهای خطرناکی تبدیل می

هاام دمااای بساایار بااا،یی دارنااد و هاام   

زا و حتای   هاای رادیواکتیاو سارطان    تابش

باه هماین دلیال،    . کنند ساطع می کشنده

های سوخت را بارای مادتی    ابتدا این میله

شااده  مشااخص در اسااتخرهای کنتاار   

کنند تا خنک شوند و پا  از   نگهداری می

های فاو،دی   ها را در بشکه تثبیت دما، آن

ها را  دهند و بشکه با پوشش سربی قرار می

کنند تا با  های زیرزمینی انبار می در مخزن

هااا  ن، تااابش رادیواکتیااو آنگذشاات زمااا

این همان اتفاقی اسات کاه   . فروکش کند

برای پسماندهای نیروگاه تحقیقاتی تهران 

و نیروگاه آب سبک بوشهر اتفااق خواهاد   

 .افتاد

در برخی راکتورها مانناد راکتورهاای آب    

باه  )ای  سنگین، نوع واکنش شکافت هسته

دلیاال اسااتفاده از آب ساانگین در اطااراف 

طوری است که مقاادیر  ( سوختهای  میله

قاباال تااوجهی پلوتونیااوم در پسااماندهای 

پلوتونیاوم، مااده   . شاود  ای تولید می هسته

رادیواکتیوی است که کاارایی باا،تری در   

ای مهارناپاذیر دارد و از   های هسته واکنش

ای  آن باارای ساااخت تساالیحات هسااته   

 .شود استفاده می

 سوخت زیستی با آب زیربحرانی

نجام پژوهشی به توسعه روشی محققان با ا

وری  مناس  برای کمک باه افازایش بهاره   

فرآینااد تولیااد زیساات سااوخت و تااأمین  

 .انرمی برای آینده کشور کمک کردند

ناد تاا باا انجاام     ا همحققان در صدد برآماد 

طرحی پژوهشی فرآیند استخراج روغان از  

 .زیست توده را تسهیل کنند

تاوان باه    میها در این زمینه  طرح از نمونه

مطالعه تجربی اساتخراج  »با عنوان  طرحی

روغااان از زیسااات تاااوده باااه رور آب  

توساعه روشای   اشاره کرد، که « زیربحرانی

وری  مناس  برای کمک باه افازایش بهاره   

فرآینااد تولیااد زیساات سااوخت و تااأمین  

تسااهیل تولیااد . کنااد اناارمی کمااک ماای

 های جایگزین همچون بیاودیز  را  سوخت

 .این پژوهش بدانیمباید نتیجه دیگر 

 
توساعه روشای    ،طارح این هدف از اجرای 

های  جدید و کارآمد بدون استفاده از حال 

متداو  بارای اساتخراج روغان از زیسات     

 فاوق داغ توده ریز جلباک در شارای  آب   

های مشابه بارای اساتخراج    آزمایش .است

روغاان بااا حااال  آب زیاار بحراناای نشااان  

 152دهد که دمای مناسا  اساتخراج    می

درجه سانتی گراد به با، و تحت فشاار تاا   

باا توساعه ایان رور    . بار اسات  12حدود 

هاا باه عناوان     جلبک استخراج روغن از ریز

منابع ،یزا  انرمی تجدیدپذیر و آنچاه باه   

باا   ،شود عنوان نفت روی زمین خوانده می

کارآماادی بساایار بااا،تر و مصاارف اناارمی 

ایان پاژوهش در   . شاود  تار انجاام مای    کم

 .مقیاس آزمایشگاهی انجام شد

از منابع تجدیدپاذیر   تولید سوخت زیستی

 هاااا زیسااات تاااوده مانناااد ریزجلباااک 
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(Microalgae)  تااارین  یکااای از مناسااا

های دستیابی به منابع جدیاد انارمی    رور

ریزجلبک هاا باا تولیاد نزدیاک باه      . است

ماده خشک روغن، در عین دارا بودن  52%

 ساارعت بااا،ی بازتولیااد و سااطح کشاات 

تر، مناابعی سرشاار از مااده اولیاه      کوچک

برای تولید سوخت زیساتی و از آن جملاه   

 .آیند بیودیز  به شمار می

 
ریزجلبک ها با استفاده از ناور خورشاید و   

دی اکسیدکربن موجاود در هاوا، روغان و    

ها را  آن .کنند ها را تولید می سایر متابولیت

توان بر پسآب های کشاورزی و صانایع   می

ها مناابعی   ریزجلبک. نیز کشت داد غذایی

هاای طبیعای    با ارزر برای تولید فرآورده

شامل مواد اولیه دارویای و ریزمغاذیی هاا    

 .نیز هستند

در ایاان طاارح پژوهشاای، مطالعااه تجرباای 

روشاای جدیااد و کارآمااد باارای اسااتخراج 

روغااان از زیسااات تاااوده و از آن جملاااه 

ریزجلبااک هااا و بررساای امکااان کاااربرد  

. کشااور مااد نظاار اساات  صاانعتی آن در 

هااای متااداو  فعلاای شااامل خشااک  رور

کردن ریزجلبک و سپ  اساتخراج روغان   

با پرس مکانیکی یا استخراج با حال  های 

صنعتی معمولی اسات و باه ویاژه مرحلاه     

 .خشک کردن، بسیار انرمی بر است

همچنین در این پژوهش، بارای اساتخراج   

از فرآیناادی کااه بااا نااام اسااتخراج بااا آب 

شااود بااه صااورت  زیربحراناای خوانااده ماای

پا  در آن نیاازی   . دینامیک استفاده شد

به مرحله پرانارمی خشاک کاردن وجاود     

این فرآیناد دارای مزایاای بسایاری    . ندارد

است و از مهمترین آنها استفاده از آب باه  

 .عنوان حاللی سبز و غیرآ،ینده است

آب فوق داغ اغلا  باا ناام آب زیربحاران     

این آب به حالت ماایع و  . شود شناخته می

آب زیربحرانای،  در واقاع  . تحت فشار است

درجاه   319 تاا  122آب در فاصله دماایی  

اسات کاه باا اعماا  فشاار، از       گراد سانتی

گیاری   جوشش آن و تولید فاز بخار پایش 

مورر بارای  و حاللی کارا  ،این آب .شود می

اج هر دونوع ماده قطبی و غیرقطبی استخر

 .باشاااااااااااااااااد مااااااااااااااااای

 
  
 
 

 

 

  

 
 ای ساختار و مد  مفهومی نیروگاه هسته
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 روغن شترمرغخاصیت  7

 مفید روغن شترمرغ دارای اسیدهای چرب

 هااین اسیدبدن به  .است 9و  6و  3گا ما

 .نیست ها آن قادر به ساختن نیاز دارد و

در ادامه به ذکر تعدادی از خوا  روغن 

 :پردازیم شترمرغ می

 : کاهش کلسترو  -1

روغن شتر مرغ حاوی اسیدهای چرب 

ممکن است آن است که اررات  یسالم

گرچه . باشندخون پایین آورنده کلسترو  

تحقیقات در مورد روغن شتر مرغ به طور 

خا  محدود شده است، اما شواهد واضح 

دهند که اسید های ضروری،  نشان می

یافت مانند اسیدهایی که در روغن ماهی 

. دهد را کاهش میشود، کلسترو   می

های  که مکملات نشان داده است مطالع

ماه باعث  3پ  از  3اسید چرب امگا

کاهش سطح تری گلیسیرید پالسما، 

 یا  LDLبدون تاریر بر سطح کلسترو 

HDL لینولئیک چرب  هایاسید. شوند می

 – 9امگا )اولئیک  ،(%19.19 -3امگا )

موجود در %( 9.18)پالمیتیک ، و (39%

روغن شتر مرغ برای کاهش چربی بسیار 

تواند تاریر مثبتی بر  مفید است و می

 .سطح کلسترو  داشته باشد

 کاهش التهاب و درد -1

روغن شترمرغ به عنوان عامل ضد التهابی 

کند و به کاهش درد ع الت و  عمل می

کند و زخم و یا آسی   مفصل کمک می

. بخشد دیدگی پوست را بهبود می

که در صورت  دهد ات نشان میمطالع

استفاده موضعی، خوا  ضد التهابی این 

روغن همانند مصرف خوراکی ایبوپروفن 

از آنجایی که توانایی کاهش . مورر است

توان از آن  تورم و کاهش درد را دارد، می

های زیر  برای از بین بردن عالئم بیماری

 :استفاده کرد

، و میگرن، ردسرد، آرتریت، کارپا  تونل

 برآمدگی ساق پا

 :ضدعفونی کنندگی و تقویت ایمنی -3

هاا   های چرب ضروری، آنتی اکسیدان اسید

های موجود در روغن شاترمرغ،   و ویتامین

بااه هنگااام مصاارف موضااعی، از عفوناات   

 پیتزا قارچ و سبزیجات

 
عدد، کدو سبز  5هویج پخته ریز خرد شده عدد،  1ای  عدد، فلفل دلمه 3فرنگی  عدد، گوجه 3خمیر نان سنگک : (نفر 5-9برای ) مواد ،زم

 .گرم، روغن کنجد 152، پنیر (دانه فلفل، نمک، پودرسیر، سیاه)گرم، ادویه  152خوری، نخود سبز  قاش  سوپ 3مقداری، رب گوجه فرنگی 

کمی رب گوجه روی آن . کنیم میگرم خمیر را پهن  122. ریزیم در ماهیتابه روغن می. کنیم قسمت تقسیم می 5-9مواد را به  :طرز تهیه

در آخر پنیر را روی مواد رنده . ریزیم دانه، نمک، فلفل و پودر سیر می در نهایت روی آن سیاه. کنیم روی خمیر را با مواد پر می. زنیم می

 .با شربت آبلیمو سرو کردتوان آن را  می. گذاریم پیتزا بپزد دقیقه می 32بسته به اینکه مواد قبال پخته باشند، یک ربع تا . کنیم می
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. کنناد  جلوگیری کرده یا آن را درمان مای 

روغن شترمرغ دارای خوا  ضاد بااکتری   

 انتشااااراسااات و تواناااایی جلاااوگیری از 

دهاد   تحقیقات نشان می. ها را دارد باکتری

موجااود در ایان روغاان دارای   3امگاا   کاه 

هااای مقاااوم بااه  توانااایی درمااان عفوناات

ایان  . اسات  H. pylori بیوتیک مانناد  آنتی

های مختل  معده،  باکتری مسئو  بیماری

جمله گاستریت، زخم معاده و سارطان   از 

 .معده است

از آنجا که روغان شاترمرغ باعاث کااهش     

تاوان از آن   شود، مای  تحریک و التهاب می

به طور طبیعی برای از باین باردن عالئام    

ایان  . سرفه و آنفلاوانزا نیاز اساتفاده کارد    

و  A روغاان همچنااین حاااوی ویتااامین

هااای چاارب ضااروری اساات کااه    اسااید

چندین سیستم ایمنای  مسئولیت عملکرد 

 .بدن را به عهده دارند

 مراقبت از ستون فقرات

ستون فقرات محور مرکزی بدن را تشکیل 

داده و در عق  ناحیه تنه و در خ  وس  

قرار گرفته و از قاعده جمجمه شروع شده 

 .و در تمامی گردن و طو  تنه امتداد دارد

، ساتون فقارات   نهنگ ناو مجله  به گزارر

ع وی اسات کاه بادن را رابات و خاور      

از نخااع   ،ایان بخاش  . دارد حالت نگه مای 

ی یکند و از اهمیت باا،  انسان حفاظت می

به همین دلیل در ادامه به . برخوردار است

اع را مشکالتی که ممکن است نخا  بررسی

 .میپرداز می ،از بین ببرد

در این حالت، چاون تعااد    : شکم بزرگ

خاورد   انحنای کمری یا لوردوز به هم مای 

هااا ناچااار اساات انحنااای    سااتون مهااره 

 .ای یا کیفوز را بیشتر کناد  های سینه مهره

همین امر به گودی زیاد کمر، قوز پشتی و 

بر هم خوردن راستای قرار گارفتن سار و   

شود و درد ایجااد   انحنای گردنی منجر می

 .شود می

را وقتی اصو  صحیح خواب : بد خوابیدن

بینیاد کاه صابح روز     کنید می رعایت نمی

بعااد از شاادت درد قااادر بااه بلنااد شاادن  

بهتر است به پهلو بخوابید و بالش . نیستید

اگار باه   . شما فاصله شانه تا سر را پر کناد 

پشت بخوابید، قوس گردنی شما درصورت 

مناس  نبودن بالش باه جاای تمایال باه     

آیاد و آرتاروز گردنای و     عق ، به جلو مای 

 .شود ایجاد میدرد 

کاه   اندازه بالش مناس  مهم اسات : بالش

دماار بهتاار اساات . کوتاااه یااا بلنااد نباشااد

زیر شاکم و   ینخوابید و اگر مجبورید بالش

لگن خود بگذارید تا گودی کمر زیاد نشود 

ع االت  و محل اتصا  مهره آخر کمر باه  

تشک نبایاد زیاادی   . دردناک نشود نیریس

 .نرم یا زیادی سفت باشد

 بستن حامال بچاه باه   : ها کردن بچهبغل 

اگار  . آورد فشار مای  ها ستون مهره ، بهکمر

خواهید فرزندتان را بغل کنیاد او را باه    می

پهلو تکیه بدهید، یعنی یک پاایش جلاو و   

پای دیگر بچه عق  باشد تا وزن او به پهلو 

 .وارد شود

چهار زاناو  : نشستن چهار زانو یا دو زانو

باعث تخریا  غ اروف    نشستنیا دو زانو 

روی صندلی استاندارد بنشینید و . شود می

قاوز باه   . درجه را رعایت کنیاد  112زاویه 

یا عماود نشساتن   ( 92زاویه کمتر از )جلو 

زناد و بادن ساعی     راستاها را باه هام مای   

کند به ع الت منطقه فشار بیااورد تاا    می

د ممکن راستاهای طبیعای را حفاس   در ح

ا بااه وجااود و همااین عاماال، درد ر دکناا

 . آورد می

معماو،  برخای دردهاا   : ایستادن طوالنی

ناشی از اضاافه  به دلیل وجود شکم برآمده 

یااا ع ااالت ضااعی  کمااری و عاادم  ،وزن

رعایاات اصااو  صااحیح ایسااتادن، شااروع  

حال مناسا  ایان اسات کاه       راه. شوند می

یک پا جلاو و پاای دیگار     هنگام ایستادن

تاا فشاار وزن    ،متر باا،تر باشاد   سانتی 15

 . تقسیم شود

رعایت اصو  : بلند کردن جسم سنگین

جسام را باا   . بلند کردن اجسام مهم اسات 

یک پا اهرم و پای دیگر جلو . دست بگیرید

ها به بدن چسابیده باشاد و از    دست. باشد

 .نه از کمر ،ها نیرو بگیرید راستای دست

  

http://enahang.ir/
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 سازی آب و هوا مد دستاوردهای بشر در 
 

سازی تک مولکو  داشاته باشاد، میکروساکوپ     تکنیک انتخابی وضوحی بر مبنای محلی اگر. تصاویر با وضوح با، همواره چالشی فنی بوده است 

 . کند های مختل  فعا  می را در زمان( منفرد)های مستقل  مولکو 

 العاده میکروسکوپ فلورسانس با وضوح فوق 

 . گیری یافته است میکروسکوپ الکترونی و فلورسنت کاهش چشم( وضوح)امروزه شکاف بین قدرت تفکیک 

باه طاور کلای ساه ناوع اصالی       . های ساطع شده توس  فلوروفورهاا بساتگی دارد   ، به تعداد فوتونمولکو  میکروسکوپ تکدر  تصویر وضوح

 :وضوح تصویر داریم تکنیک

 .کند وضوحی در زیرمحدوده پرار را فق  برای چند مولکو  همزمان برانگیخته حاصل می: رور مبتنی بر نور الگویافته -1

 تک مولکو ( محلی سازی)یابی  رور مبتنی بر مکان -1

 شدن و چشمک زدن رنگ رور مبتنی بر پایه بی -3

شاده در   منجماد هاای   در نموناه ایان وضاوح    .ای دارد سازی پیشرفته العاده تک مولکولی، دقت محلی میکروسکوپ فلورسان  با وضوح فوق

یاک رور  با استفاده از سازی،  به دلیل کاهش نر  لخته این میکروسکوپ .به وجود می آید (درجه 52زیر منفی ) کرایومنیک بسیار سرد یا دمای

وضاوح  باا  ی باه میکروساکوپ   دساتیاب . دهاد  ارائه می شناسی برودتبا میکروسکوپ الکترونی  سازی بدون مواد شیمیایی وضوحی هم سطح رابت

اساسای بارای    یچالشا  کمبودها،این  مدیریت. دارد بسیار سردنیاز به کنتر  کمبود برچسبهای انتشار دهنده در دمای  شناسی برودتالعاده  فوق

کاه در   اسات   PAmKateناام باه   پروتئینی با قابلیت عک  برداری قرماز، شناسایی این کار،  مثالی از. است سازی پیشرفته محلی توسعه تکنیک

برخای از   .اجارا کردناد   سارمازا  در دماای العااده   فوقبا وضوح آزمایشهای با استفاده از این پروتئین پژوهشگران، . شود فعا  می بسیار سرددمای 

وناه هاای گیااهی    در ادامه به پژوهشی از گ. آزمایش ها در شناخت سلو  های باکتری و برخی روی گونه های خاصی از گیاهان انجام شده است

 .کنیم که جال  توجه است اشاره می
 

. 

پژوهشاااگران در ایااان آزماااایش باااا اساااتفاده از 

میکروسکوپ فلورساان  اشاعه ایکا  تصااور زیباایی      

 . بدست آورده اند

( هایپراکوماتیااک)گیاهااان باایش تجمااع دهنااده  

غلظات هااای شاادید فلااز  تواناایی غیرمعمااو  انباشاات  

 .های زنده خود دارند در بافترا ( ها ،یه)

هاای مختلا     روردر ماورد  های اخیر  در بررسی 

، برای کاور در توزیع داخلای و فارم    Xمبتنی بر اشعه

هایی صاورت   شیمیایی عناصر مختل  در گیاهان، بحث

 .است گرفته

میکروسکوپ های الکترونی مرسوم تارین رور در  

البتاه  .  تصاویر علمی با وضوح با، هستندبدست آوردن 

 در هر حا  چگونگی بدست آوردن . تنها رور نیستند
 

 گیاهان و میکروسکوپ های نوین در خدمت فلزات سنگین: وژیه انهم
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 گیاهان (XRF) نقشه های اصلی فلورسان  پرتو ایک : تصویر

 دهنده گیاهان تجمع های بیش تصاویر واضح از گونه

شود که با اساتفاده از تکنیکای باا میکروساکوپ فلورساان  اشاعه        دهنده مشاهده می تجمع در این بررسی تصاویری از گیاهان مختل  بیش

تصااویر ترکیبای    دهناده  تجماع  بایش گیااه   .دهاد  را تشکیل مای  رنگی شود و تصویر با رنگی متفاوت ترسیم میهر عنصر . شوند ایک  ضب  می

 (:های ساعت از با، سمت چپ در جهت عقربه)دهد  ای نشان می حلقه سه

 گیاه جوانی از Berkheya coddii (آبی، نیکل مقرمز، پتاسیمم سبز، کلسیم )کپسو  های بذر مارپیچ ،) ، 

  قدومه(Alyssum) قرمز، پتاسیمم سبز، کلسیمم آبی، نیکل: روید ها می های کوچک زرد رنگ که کنار جاده که گیاهی است معمو، با گل) ، 

  دانهBerkheya coddii( :قرمز، پتاسیمم سبز، کلسیمم آبی، نیکل) ، 

 گیاهی شبیه گل زرد زل  پیر با نام علمی سطح مقطع ریشه Senecio coronatus (هن، سبز، نیکلم آبی، پتاسیمقرمز، آ) ، 

  های قدومه  و نها(Alyssum murale( )قرمز، کلسیمم سبز، نیکل) 
 

 گیاهان بیش انباشتگر 

 

قسمت با،ی سمت چپ عک ، گیاهچه جوان بیش 

 از نیکل باا ناام  ( hyperaccumulator)گری  انباشت

Berkheya coddii    از آفریقااای جنااوبی را نشااان

پتاسیم به رنگ قرمز، کلسیم به رنگ سبز و . دهد می

 .شود نیکل به رنگ آبی نشان داده می

شاتابدهنده   باا اساتفاده از   در اساترالیا  این تصااویر 

. شااده انااد ملبااورن ضااب   ( Synchrotron)ذرات 

ورسااان  اشااعه ایکاا  از یااک   میکروسااکوپ فلوئ

یااک شااتاب دهنااده الکتروناای بساایار )ساانکروترون 

برای تولید پرتو متمرکز اشعه ایک  اساتفاده  ( بزر 

 . کند می

 

 نکات ضبط نمونه

هاای   عناصر مختلا  در غلظات  . شود توس  یک ردیاب ضب  میاین پرتو انتشاری ، که اشعه ایک  باعث انتشار پرتو فلورسنت از نمونه می شود

ایان هماان چیازی    . شاوند  نمونه استفاده می « نقشه عناصر » ، که سپ  برای ساختن کنند را تولید می خروجی های مختلفی  X مختل  اشعه

 .دهد است که تصویر نشان می

یک آشکارسااز اشاعه ایکا  انقالبای باه ناام مایاا         منحصر به فرد در مورد این کار این است که ما ازویژگی » :گوید مدیر اصلی این پژوهش می

کناد، و ایان امکاان     مایا ضب  بسیار سریع اشعه ایک  فلورسنت را امکان پاذیر مای   «(.ردیاب ریز 389مجموعه گسترده ای از )استفاده کردیم 

هاای بسایار    های ابتدایی نمونه توان نقشه می چنین هم. کند فراهم می  را  در ساعت( مگاپیکسل)ها پیکسل  های ابتدایی میلیون دستیابی به نقشه

هاای زناده    تواند باه سالو    مقدار تابش اشعه را که می سرعت با،)زیرا سرعت آن بسیار سریع است  ،حساس مانند گیاهان زنده را به دست آورد

 .(آسی  برساند به حداقل می رساند
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 دهنده در چیست؟ اهمیت دانش در زمینه گیاهان بیش تجمع

فلزاتای مانناد نیکال، کبالات و روی را      هاا چطاور   آن شوند و چطور جذب می ها گیاهان چربیدر د که ندرک کن پژوهشگران می خواهند

تواند برای استنبا  از اکوفیزیولومی این گیاهان و تکامل تحمل فلزات و تجمع بایش از حاد ماورد اساتفاده      این اطالعات می. کنند ذخیره می

مفیاد   کاوی گیاه آوری های جدید، مانند در فن «محصو،ت زراعی فلزی» سرانجام، این دانش برای تولید گیاهان کم فشار به عنوان. قرار گیرد

 .است

 شناسی اطالعات گیاه

 (:Senecio)گل زرد زل  پیر 

 
 (:Alyssum)گل الیسون، سنبل یا قدومه 
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What is Quantum 

Computer? 

The new generation of computers is 

photon-based. In this new trend, 

previous findings of researchers in the 
field of small domain lasers and 

Compact Disk technologies continue to 

be used; each new computational 

process is based on previous findings. 
Various research institutes around the 

world are working on Quantum 

computers an Qbits to design new 
generation of computers and 

locks_____ Life is not possible without 

whales (Download other educational 

videos from. 

 

 

 چگونه نشریه نهنگ نو را دریافت کنیم؟

 :درخواست خود را به ایمیل زیر ارسا  کنید

Tahere.koohi@gmail.com 

 

Contact us 

nahangnov@enahang.ir 


