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 کلید بهشت ؛سیستان:سخن سردبیر

های جهان و  رقابت در بدست گرفتن آب

انرژی از زمان ملکه کشت و کشتار 

بیشتر در عرصه جهانی  «الیزابت»انگلیس 

به شکلی که شاید  ،ایران. نمود پیدا کرد

ای قرار  برای ما عجیب باشد در منطقه

دارد که بیشترین آب شیرین جهان را 

با  و ما با این وجود همیشه! داراست

 آنهای  ضعیف کسانی که پستمدیریت 

را به صورت موروثی به  دزدند و آن را می

کنند با خشکسالی و  خاندانشان هدیه می

و اینگونه باید . دعوای آب مواجه هستیم

رهبر »چرا که لقب ملکه انگلیس  ؛باشد

ایران که به طور . است« های جهان آب

های خداوند برتر  در همه داده آوری شگفت

بود چشم ایشان را گرفت تا رودهای ما را 

مرز کشورمان کنند و بدین شکل ما برای 

های  و آب هیرمند ، اترک،ارس ،آب اروند

در خوزستان با مردمی که در  هور

جنگ  پیروزِ کشورهای اختراعی انگلیسِ

. اند به مبارزه برآییم جهانی ساکن شده

چرا که آنها نقشه کشورها را بعد از 

  .جهانی برایمان ترسیم کردندهای  جنگ

های  ارشکنون سالیان درازیست که با

فصلی در ایران بیشتر به واسطه ابرهای 

های پر فشار بادها از آن  سیبری و جریان

و بادهای . آیند سمت در ایران به وجود می

اقیانوسی که در شرق کشور فعال هستند 

های  های کم فشار فصل با تداخالت جریان

 .کنند در ایران تولید نمی جدی یبارش

 یگرچه در گذشته بادهای اقیانوسی ابرها

و  کردند، باروری در شرق کشور ایجاد می

ترین مناطق  منطقه سیستان یکی از پرآب

اه سه تا چهارمتری به آب چبوده که حفر 

رسیده و آبادانی و کشاورزی منطقه  می

تغییرات . یستان در خور توجه بوده استس

به واسطه اختالل در جریان فشار و دما 

رودهای هیرمند و خشک شدن دریاچه 

ایدگی ابرهای ف تفتان منجر به بی

اقیانوسی در سیستان شده است و به تبع 

  .آن منطقه خراسان

مدت هاست که روند  ،از سویی دیگر

افزایشی دمای جهانی در ایران دوبرابر 

ابد و این نتیجه ی سط جهان افزایش میومت

ناشایست انرژی و محیط زیست مدیریت 

ای در  به طوریکه عده .در کشور است

کنند که ایران به واسطه  کشور ادعا می

فیای خود محکوم به خشکی و بی اجغر

و مدیریت شایسته  .آبی و بی بارشی است

ایرانیان قدیم در آب را مصداق سخن 

بیهوده شان می آورند حال آنکه احداث 

آبی نبوده  قنات ها به خاطر خشکی و بی

و ایرانیان قدیم به واسطه مهندسی و 

دانش پیشرفته شان به مدیریت محیط 

خشکی و بی . زیست توجه ویژه داشتند

آبی و حتی کاهش نزوالت آسمانی در 

ایران بیشتر از هر چیز به علت مدیریت 

ضعیف در کشور به وجود آمده است نه به 

دیدنی است که  .خاطر جغرافیای ایران

پاکستان هیچ این مثال همسایه کشورهای 

سیستان در  در حالیکهمشکل را ندارد 

  !ایران یکی از خشک ترین مناطق است

اگر فقط مساله کاشت درختان در این 

توانستیم  گرفت می منطقه صورت می

ها بارشی مشابه آنچه در  شاهد فصل

ولی . پاکستان بود در این منطقه شویم

کاشت درخت امروز آنچنان مساله 

آوری نیست که دولتمردان،  رای

مجلس نشین  و دانشگاهیانِصاحبنظران 

مروز درختکاری در ا. به فکر آن بیافتند

های سیستان برابر با آبادانی کل  زمین

چرا که منجر به تغییرات . ایران است

اقلیمی و سودمند کردن جریانات قوی 

و ایران  .شود اقیانوسی در شرق کشور می

ا به جریاناتی که از غرب ی تنهرا از وابستگ

و  اما سیستان .کند آید رها می می

ار باال با این پتانسیل بسی بلوچستان،
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های نفوذ  همواره و در همه این سال

( از اواخر دوره صفوی تا به امروز) انگلیس

 . از محرومترین مناطق ایران بوده ست

منطقه سیستان و بلوچستان با توجه به 

از یک سو تحت  ی خود،موقعیت جغرافیای

 :های جوی متعدد مانند تاثیر جریان

به قاره ی هند و به تبع آن جریان بادی ش

های موسمی اقیانوس هند است و از  باران

وی دیگر تحت تاثیر فشار زیاد س

های متوسط قرار دارد که گرمای  عرض

. شدید مهم ترین پدیده اقلیمی آن است

در وضعیت هواشناسی این منطقه؛ بادهای 

شدید موسمی، طوفان شن، رگبارهای 

سیل آسا، رطوبت زیاد و مه صبح 

به سبب کمبود . ابل توجه استای ق پدیده

این استان پوشش گیاهی اکنون 

های  های گرم و طوالنی و زمستان تابستان

در حالیکه در این استان  .کوتاه دارد

رویش گیاه در زمین های آبی تقریبا در 

حداقل چرا که  تمام طول سال ادامه دارد

ندرت به صفر درجه سانتی گراد  دما به

 . رسد می

باال به سبب نبود پوشش گیاهی مناسب و 

بودن متوسط دما و وزش بادهای موسمی، 

میزان تبخیر در استان زیاد است و به طور 

متر در روز گزارش شده  میلی 4متوسط 

ترین نزوالت جوی، در بیش. است

شهرستان های خاش و زاهدان و متوسط 

کم ترین . متر است میلی 112ساالنه آن 

بارندگی در شهرستان زابل روی  مقدار

متر  میلی 11دهد و متوسط ساالنه آن  می

 .است

میزان متوسط رطوبت نسبی در سواحل 

درصد در  02تا  72دریای عمان، حدود 

دار رطوبت ابستان مقدر ت. دی ماه است

های  یابد، ولی کرانه نسبی کاهش می

باختری بلوچستان به علت نزدیکی به 

اقیانوس هند در تابستان نیز رطوبت نسبتا 

تان سیستان و بلوچستان از اس. باالیی دارد

بادهای موسمی  مختلف در معرض تاجه

ها بادهای  ترین آن و فصلی است که مهم

 روزه 112باد . سیستان است روزه 112

یز شهرت دارد، در سیستان که به لوار ن

بادهای موسمی اقیانوس هند  واقع، دنباله

ناحیه سیستان، با جهت است که در 

. زدو جنوب باختری می-شمال خاوری

های  اختالف فشار هوا بین کوهستان

عامل افغانستان و دشت سیستان نیز 

زمان . ستتشدید کننده این جریان هوا

خرداد تا پایان  وزش این باد، از اوایل

تا  12سرعت آن به . شهریور ماه است

این  .رسد کیلومتر در ساعت نیز می 112

ای بادی، فرسایش ه باد، باعث انتقال ماسه

رسانی های آب ها و کانال خاک، پر شدن نهر

یل درجه حرارت در فصل و موجب تعد

استفاده از این بادها  .شود تابستان می

برای تولید برق از آلودگی هوا و افزایش 

دما جلوگیری می کند این موضوع را در 

 .جایی دیگر مفصال مطرح خواهیم کرد

 یه خاش، خوش آب و هواترین منطقهناح 

ان سیستان و بلوچستان به شمار است

ارتفاع آن نسبت به سایر  زیرا ؛رود می

ست و های استان بیشتر ا شهرستان

در  –تفتان  –بلوچستان  ترین قله مرتفع

نزدیک و در سمت شمال آن قرار گرفته 

و برای شروع درخت کاری گسترده  .است

در کل استان این ناحیه می تواند به 

عنوان مبدا شماره یک و پشتیبان جنگل 

 .احداثی در برگزیده شود

از بارندگی نسبتا زیادی نیز  ،این ناحیه

تغییرات و نوسانات دمای . برخوردار است

آن در فصل های مختلف چندان زیاد 

نیست و پوشش گیاهی آن نیز دراطراف 

عالوه بر . کوه های تفتان نسبتا غنی است

ناحیه خاش، بندر چابهار نیز به دلیل 

نزدیکی به مدار راس السرطان ومنطقه 

که این  .هاری دارداستوایی، آب و هوای ب

ناخیه نیز می تواند مبدا شماره دو جنگل 

برگزیده احداثی در سیستان و بلوچستان 

تغییرات دمایی در فصول مختلف آن  .شود

کم است و فصل تابستان آن چندان 

بدین ترتیب برگ ریزان . محسوس نیست

خورد و درختان  پاییزی کمتر به چشم می

ا از ل سال سبزینگی خود ردر تمام طو

سرسبزی درختان در . دهند دست نمی

فصول مختلف موجب شده است که 

فصول چهارگانه را به فصل بهار تشبیه 

ل آن همواره حالت کنند و چون چهار فص

معروف شده و « چهار بهار»بهار دارد به 

 .به تدریج به چابهار تبدیل شده است

احداث جنگل مصنوعی در سراسر استان 

ثل آن است که سیستان و بلوچستان م

اقیانوسی در خاک ایران ایجاد کرده ایم 

بعالوه این اقیانوس سبز کلید تغییر اقلیم 

 .در سراسر ایران خواهد بود

درختان منطقه سیستان و بلوچستان 

محصوالت ویژه مثل موز و انبه و زالزاک و 

و . خرما و اقالم صادراتی ارز آور هستند

 . نیاز مصرف داخل را نیز تامین می کنند
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هرقدر روند رکودی ایرران بیشرتر   

شود، مردم کشورهای همسرایه و  

ها بیشرتر ضرعیف    اقتصاد خرد آن

حترری اگررر آن کشررورها . شررود  مرری

المللی، یرا   های بین سازمانتوسط 

کشورهای متخاصم ایرران، مرورد   

 .حمایت مالی قرار گیرند

 عمانمنطقه اقتصادی 

 

ایران، عمان، عراق، عربستان  کشورهای

سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر 

. هستند فارس خلیجو بحرین در کناره 

 فارسخلیجدر این میان سواحل شمالی 

تماماً در جغرافیای سیاسی ایران قرار 

 ،به سبب وجود منابع سرشار نفت. ددارن

، مروارید، فسفات، مرجان، و انواع گاز

ر و سواحل آن، د ههاین آبرادر  ماهی

. استای مهم  المللی، منطقه سطح بین

بنابراین، در این بخش به مطالعه منطقه 

 .پردازیم اقتصادی عمان می

 
به )سلطان نشین عمان رسمی با نام  عمان

کشوری پادشاهی  ،(عمانسلطنة : عربی

این  .است در شرق شبه جزیره عربستان

واقع در  خاورمیانهکشور که در منطقه 

 به خاور از باشد، جنوب غربی آسیا می

 عمان دریای به شمال از و عرب دریای

، عمانزبان رسمی  .شود می مند کران

 .باشد می مسقطپایتخت آن . است عربی

و مابقی بودا،  این کشور مسلمان 51%

این واحد پول  .هستندهندو و مسیحی 

آن را  «OMR» است که نماد ریالکشور 

  .دهد نشان می

 
 جنوب گوشه در عمان، نشین سلطان

 مساحت به عربستان جزیره شبه شرقی

 خط یک با مربع کیلومتر 325،122

 به مشرف کیلومتر 1722 طول به ساحلی

 و عمان خلیج فارس، خلیج دریای سه

 .است شده واقع عرب دریای

 1میالدی  1215 در سال عمانجمعیت 

. میلیون نفر تخمین زده شده است

 از یمن، جنوب، از کشور، این همسایگان

 متحده امارات و سعودی عربستان غرب

 هم ایران با دریایی، راه از و است عربی

 بوم برون دو دارای کشور این .است مرز

 قسمت در عمان از کوچکی بخش. است

 نام مسندم که دارد قرار هرمز تنگه جنوبی

 جدا اصلی سرزمین از بخش این. دارد

 دارد نام مدحاء دیگر بوم برون. است افتاده

 احاطه عربی متحده امارات توسط که

  .است شده

 اقتصاد

 
 در استراتژیک موقعیت دارای عمان کشور

 کاال، انتقال برای خاورمیانه منطقه

 کشورهای سایر با تجارت و کشتیرانی

این کشور  .باشد می اروپا و آفریقا منطقه،

 1222از سال  اقتصادی در حال توسعه با

بنابر . استعضو سازمان تجارت جهانی 

، نرخ رشد اقتصاد بانک جهانیگزارش 

 6حدود منفی  1212 عمان در سال

نرخ رشد اقتصاد این . درصد بوده است

گیری  همهبا وجود  1211 کشور در سال

بینی شده  پیش منفی هشت دهم کرونا

سال رشد اقتصادی  4عمان پس از . است

با رکود هم  1211سال  بدون وقفه، در
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 آناسمی رو به رو شد که عامل اصلی 

تولیدات نفتی در بازارهای   کاهش قیمت

بر منطقه جهان و تا حدودی رکود حاکم 

 .بوده است

از  عماندرصد تولید ناخالص داخلی  64

و نقل عمومی و  مجموع خدمات، حمل

سهم . تامین شده است خدمات رفاهی

 11، ساخت درصد 14 اداره عمومی کشور

. است درصد 7ساخت و ساز و درصد، 

های وابسته به آن  و بخشکشاورزی سهم 

 لبرداری از جنگ بهرهو داری،  مانند جنگل

از تولید داخلی ناخالص  درصد 3تنها 

، که ه استاختصاص داد را به خودعمان 

این بدین معناست که این کشور به کشت 

 .فراسرزمینی روی آورده است

 
فراسرزمینی به معنی کشاورزی کشت 

 .کشورهای ثروتمند در دیگر کشورهاست

در این زمینه کشورهایی مانند چین، 

انگلیس و ایاالت متحده آمریکا پیشتاز 

معنی دیگر آن واردات آب و خاک . هستند

های اخیر با  در سال. از دیگر کشورهاست

خشک شدن دریاچه آرال کشور ازبکستان 

ای که چین وارد  نبهدر میان کشتزارهای پ

کرد، پیامدهای این کشت بیشتر مورد  می

 .توجه قرار گرفته است

 مس،شامل  عمان منابع اصلی مواد معدنی

 ترین مهم. باشد می طال و آهک سنگ نقره،

 ورق این کشور کابل، صنعتی محصوالت

لوله  و صنعتی گازهای نباتی، روغن فلزی،

آن  کشاورزی محصوالت ترین مهم. است

 و نارگیل موز، خرما، انبه، انار، انگور،

 .باشد جات می صیفی

محصوالت : اقالم عمده صادراتی این کشور

شامل خرما، گندم، جو، برنج، ) گیاهی

نفت ) ، مواد معدنی(سبزیجات، و پنبه

، مواد خام غیرنفتی، (و گوگردطال خام، 

و پوست  منسوجات، چرم، زنده حیوانات

، مصالح ساختمانی، شده دباغیگوسفند 

 موادو کود کاغذ بازیافتی، مواد غذایی، 

  .باشد می شیمیایی

طیف وسیعی از کاالها و  عمانواردات 

بیشترین . شود محصوالت را شامل می

وسایل نقلیه،  شامل عمانکاالی وارداتی 

پس از . شود قطعات و لوازم جانبی آن می

آالت، لوازم مکانیکی، رآکتور  آن ماشین

ای، دیگ بخار، سوخت معدنی،  هسته

روغن معدنی و مواد قیرسان، تجهیزات 

الکتریکی، مصنوعات فلزی، مواد شیمایی، 

مروارید، . باشد محصوالت لبنی، و غیره می

های قیمتی و معدنی،  انواع مختلف سنگ

چنین  ، همبها، جواهرات و سکه فلزات گران

کشتی، قایق و مواد شیمیایی آلی، 

ترین  در لیست مهمهای شناور  سازه

. کاالهای وارداتی کشور عمان هستند

چوب، مصنوعات چوبی صنایع دستی، 

زغال چوب و  (شامل انواع مبلمان)

کمترین سهم از واردات کشور عمان را 

 .دارد
 

 وکار  کسب

 
 شاخص سهولت کسب و کاراز نظر  عمان

در میان  67، در جایگاه 1211در سال 

  .کشور قرار دارد 152

 و تعرفه مالیات

 با ثبت صرفاً ، عمان خاک به کاال واردات

 .است پذیر امکان شرکت در این کشور

 پس خدمات به نیاز که کاالهایی چنین هم

 وکیل دارای بایستی دارند، فروش از

 ترخیص به مربوط امور انجام برای عمانی

 . باشند گمرک از کاال

 به واردات گمرکی تعرفه نرخ متوسط

 درصد، 1/1 کاالها کل برای عمان

 و درصد 7/4 کشاورزی محصوالت

 درصد 7حدود  کشاورزی غیر محصوالت

 زنده، دام مانند محصوالت برخی. است

 برنج، خوک، گوشت جز به گوشت انواع

 از چای و تازه میوه ذرت، آرد گندم،

در این  .هستند معاف گمرکی عواض

گذاران   سرمایههمه از جمله  کشور،

پرداخت مالیات بر درآمد خارجی از 

، و فقط یک سال معاف هستند شخصی

است که این کشور مالیات بر فروش را با 

 .کند محاسبه می% 1نرخ 
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 وکار المللی کسب های بین فعالیت

 
 نامهای با آزاد منطقه 3 دارای عمان

 آزاد منطقه یک و المزیونه و صالله صحار،

این  .باشد می دقم نام با ویژه اقتصادی

کشور مدتی به عنوان مرکز روابط بانکی 

 .ایران در تحریم قرار گرفت

در حال حاضر صنایع اصلی عمان تولید و 

این کشور  .استپاالیش نفت خام 

بین  (فسیلی) بزرگترین ذخایر نفتی

 .کشورهای غیرعضو اوپک را دارد

 
بعنوان  پالس کشور عمان عضو اوپک

 کشورهای سازمان) اوپک از فراتر تشکلی

 از اوپک پالس. است( نفت کننده صادر

 و سازمان این عضو کشورهای

 روسیه رهبری به اوپک غیر تولیدکنندگان

 .دارد عضو کشور 10 حدود و شده تشکیل

کشورهای عضو اوپک قریب به دو سوم 

 .ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارند

 
شبکه سیاست انرژی سبز طبق اعالم 

(REN21) مناطق از بسیاری در اکنون 

 اروپا، اتحادیه چین، از قسمتهایی شامل

 یا بادی های نیروگاه ساخت آمریکا و هند

 مقایسه در جدید خورشیدی فوتوولتائیک

 کم جدید سوز زغال نیروگاههای اداره با

 هزینه نظر از تجدیدپذیرها .است تر هزینه

 سبقت حال بودن در صرفه به مقرون

 بسیاری در گازسوز نیروگاههای از گرفتن

 تولید منابع ترین ارزان و هستند نقاط از

 به ها قاره کشورهای از بسیاری در برق

این در حالیست که  .روند می شمار

های  کشورهای استخراج کننده انرژی

و مصرف کنندگان از جمله اوپک، فسیلی 

آن تمایلی به تغییر نسبت به این وضعیت 

 .ندارند

 روابط با ایران

 

 
 واسطه روابط دو کشور ایران و عمان به 

خلیج فارس از اهمیت باالیی برخوردار 

مدخل آبراهه خلیج فارس تنگه . است

 باشد که بین دو استان هرمز می

عمان قرار  «مسندم»ایران و  «هرمزگان»

  .دارد

 ای همسایه کشور عمان برای ایران

. شود محسوب می محترم و قدرتمند

برای ارتباط ایران کریدور شمال ر جنوب 

کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای 

ظرفیت مناسبی میانه با جنوب ایران، 

فارس و  خلیج  کشورهای حاشیهبرای 

. کشور عمان دارد و نیز مناطق آفریقایی

 تنگه جنوب در امارات با عمان رقابت

 اهمیت از عمان کهاست  شده باعث هرمز

 به با. کند استقبال تنگهاین  یافتن

 جنوب در مسندم استان شناختن رسمیت

 عمان بزرگ، های قدرت توسط هرمز تنگه

 در ای برنده برگ عنوان به آن از تواند می

 این به نسبت اخیرا که امارات مقابل

 داشته کرده، مطرح را ادعاهایی منطقه

های کشور عمان  بوم مسندم از برون .باشد

گذاران  منفی برای سرمایهریسک تورم 

اهمیررت دارد و معمرروال برراوجود آن،   

این درحرالی  . کنند گذاری نمی سرمایه

است که کشرور عمران ترورم مطلروب     

ای از زمران    نزدیک بره دو را در برهره  

شرود   بینری مری   به دست آورده و پیش

 .نیز تکرار کند 1211همان را در سال 
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ها توسط امارات  با نقشه انگلیسیاست که 

 .احاطه شده است

 صنعت بسط و تعمیق به عمان کشور

 دهد و گردشگری پس از نفت، اهمیت می

  .است منطقه در امنیت وجود نیازمند

 و یمن در ایران نقش سو دیگر از

 تجارب به توجه با عمان با یمن همسایگی

 کشور، این 1572 و 1562 دهه

 ایران با برخورد در را عمانی مردان دولت

 . است کرده محتاط بسیار

مندی دو کشور در برقراری  با وجود عالقه

ارتباط با یکدیگر، از نظر تجاری همچنان 

 ترین مهم لیست باایران فاصله زیادی 

این  .ددار عمان صادراتی کاالهای مقاصد

در حالی است که با تغییر پادشاهی کشور 

که  عمان، حفظ تنگه هرمز از چالشی

اند به  ها در آن به وجود آورده خارجی

عنوان یک منطقه استراتژیک دچار تردید 

شده و ایران را در پی راهکاری برای حل 

مساله تامین نفت و گاز از حلقه زنجیره 

راهکاری که با  .تامین خود برده است

استان  «گوره»پروژه انتقال نفت خام از 

کلید خورده و  «جاسک»بوشهر به بندر 

تحت عنوان دور زدن تنگه هرمز شناخته 

 . شود می

برداری از منابع طبیعی  البته، هرگونه بهره

های زیست محیطی زیست  چالش آلودگی

بوم منطقه از جمله نفت، زباله و فاضالب 

را در پی دارد، که این به جز با همکاری 

 .کشورهای منطقه امکان پذیر نیست

 وفناوری اطالعات ارتباطات

سرعت اینترنت کشور عمان در جایگاه 

در  مگابیت در ثانیه 3.5، همسایه ایران

دهد  نشان میاین رتبه  .است 1217سال 

کلی متوسط سرعت اینترنت در به طور 

ایران  وعراق عمان فقط کمی از کشور 

 .بوده است بهتر

 

  

@enahang.irkoohiTahere. 

 

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

، اقتصادی در عمانمتکی به نفت  اقتصاد

 دو تقریبا نفت درآمد .حال توسعه است

 سه حدود و داخلی ناخالص تولید از پنجم

 .گیرد می بر در را دولت درآمد چهارم

 گمرکی اتحادیه اعضای از یکی کشور این

 خلیج همکاری شورای در جانبه شش

 از اساس، این بر. رود می شمار به فارس

 گمرکی عوارض میالدی 1223 سال

 بین خدمات و کاال مبادالت در یکسانی

 امارات عربستان، شامل عضو، کشورهای

 عمان و بحرین کویت، قطر، متحده، عربی

 .شود می اعمال

نرخ پایین  عمانکشور نکته رشد اقتصادی 

این . آن است و تک رقمی بودن تورم

 سال از عمان کشور تورم نرخ کشور

 درصد 1 زیر و رقمی تک بعد، به 1220

 صندوق آمارهای با وجود. است بوده

 ار عمان تورم در دورنما که پول المللی بین

 در 1211 الی 1210 های سال برای

 بینی پیش درصد 3.1 تا 1.1 بین محدوده

شاهد  1211تا  1212از سال کرد،  می

 .ایم تورم منفی برای این کشور بوده

گذاران  ریسک تورم منفی برای سرمایه

اهمیت دارد و معموال باوجود آن، 

این درحالی است . کنند گذاری نمی سرمایه

تورم مطلوب نزدیک به دو که کشور عمان 

ه و از زمان به دست آوردای  را در برهه

 1211شود همان را در سال  بینی می پیش

 .نیز تکرار کند

 تالش برای خودکفایی صنعتی

تالش  عمان از بیش از دو دهه پیش

اقتصاد خود را به اقتصادی داشته است 

 نفت و درآمد به غیر نفتی بدل کند و

این تالش به ثبات اقتصادی  .متکی نباشد

این کشور با وجود نامالیمات منطقه منجر 

  .شده است

 
برای خروج از  عمان کشورریزی  برنامه

 کشوربعدی متکی بر نفت، این  اقتصاد تک

ها و دانش  را به سمت استفاده از ظرفیت

به عنوان  .پیش برده است کشورهاسایر 

گیری اخیر بیماری  با توجه همه مثال،

کرونا و لزوم تسریع در واکسیناسیون 

کشورها از جمله عمان بعنوان گذرگاه 

گیری دانش  این کشور را به بهره ،مبادالتی

سایر کشورها از جمله ایران سوق داده 

   .است

 

 تالش برای کاهش فقر

 قوی عملکرد و منابع از استفاده بهینه

 فقر کاهش یا و اقتصادی منجر به رشد

راستا، شفافیت و لزوم در این  .شود می

جلوگیری از فساد و رانت کشور را به 

 .دهد سمت بهینگی سوق می

اگرچه در حال حاضر کشور عمان با 

ریسک تورم منفی روبروست و احتماال 

اقتصاد آن تحت تاثیر کرونا قرار گرفته 

شود با رشد به  بینی می است، ولی پیش

سمت تورم دو درصدی و حفظ ثبات 

در  1211این کشور در سال  ،اقتصادی

    .داردفقر قدم مثبتی برکاهش  جهت

 
 تاق بازرگانی ایران و عمانا
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   ابررایانه پتافالپس سیمرغ سرعت بیشتر با 
. دنگیر می قرار استفاده مورد بلوکی زنجیره و اشیا، اینترنت ها، داده کالن مصنوعی، هوش چون هایی حوزه در سریع فوق پردازشی نیازهای تعریف باها امروزه  ابررایانه

 و شناسی زمین های تحلیل هوا، و آب دقیق و سریع بینی پیش تحقیقاتی، جنبه بر عالوهابررایانه برتر دنیا قرار بگیرد،  122که قرار است جزو  سیمرغ ابررایانه

 . .کند می پذیر امکان داخلی شبکه بستر بر را ژنتیکی یها داده های تحلیل و شناسی زلزله

 های مختلف ابررایانه سیمرغ مقیاس سرعت مدل

 عملیات .ه استدیرس برداری  بیتی به بهره 64( ثانیه یک در ممیز شناور عملیات تریلیون 122) ترافالپس 122 پردازشی ظرفیت باامروزه ابررایانه ایرانی سیمرغ 

 مقیاس در پردازش سرعت توسعه برای مطالعه. رسد می( ثانیه یک در عمالت ممیزشناور میلیارد میلیون یک) 11 توان به 12 یا پتافالپس مقیاس تا آن توسعه

فالپس  17به توان  12ها به فراتر از  توان ابررایانه 1217از سال  .کند می پیدا ادامه نیز( ثانیه یک در محاسبه میلیارد میلیارد یک) 10 توان به 12 یا اگزافالپس

 .باشد می فوگاکوترین ابررایانه متعلق به کشور ژاپن با نام  در حال حاضر سریع. رسد می( پتافالپس 122)

 .رسید کشور در زلزله وقوع تحلیل از خوبی نسبتاً بینی پیش به توان می ها، گسل حرکت پیچیده الگوریتم تکمیل و مصنوعی هوش سیمرغ، ابررایانه کارگیری به با

  .کردند هایی برای تعیین مکان حفاری تبدیل می نگاری را به نقشه های لرزه ها در استخراج نفت و گاز بوده است، جایی که داده کاربرد سنتی ابررایانه

 1تواند از توان پردازشی  و می ،ساخته شده است TIA_541 بنای سطح سوم استانداردرک بر م 04رک قابل گسترش به ظرفیت  41با ظرفیت سیمرغ ابر رایانه 

 انعطاف و موجود منابع از وری بهره افزایش باعث سازی مجازی. سیمرغ بر مبنای فناوری فضای مجازی و رایانش ابری طراحی شده است .پتافالپس پشتیبانی کند

 .کرد خواهد چندان دو را ها داده امنیت همچنین و شده متنوع خدمات ارائه در پذیری

میلیون دستورالعمل در ) MIPSفالپس جایگزین  .شود می محاسبه (FLOPSعملیات ممیز شناور در ثانیه، ) فالپس اساس بر ابررایانه سرعت :توضیح بیشتر

  .است آن بانیز  پتا یا ترا مثل SI پسوند یک معموالً ، کهباشد می (ثانیه
 

 

 «نهنگ ای»خرید از  

 209923: کد محصول          
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  رود کارون به زایندهانتقال آب 

به ( کارون)اتصال آب کهرنگ پروژه 

 (ق1211)شاه عباس  در دورهرود  زاینده

پس از آن، باوجودی که در . تایید شد

گذاری بخش  با سرمایه 1333سال 

خصوصی در دولت مصدق این امر ممکن 

رود  رودخانه زاینده هاگردید، تاکنون بار

خشک شده و از نظر اقلیمی فالت مرکزی 

 .ایران دچار بحران شده است

حل دولتمردان اخیر  راه چنان هم هم

معموال بیشتر با توجه به سابقه ذهنیت 

الملل از تونل کوهرنگ بوده و کمتر  بین

کاری در  اکوسیستم مثل جنگلبه حفظ 

به  دامهدر ا. این مناطق توجه شده است

حل  های این اقلیم برای راه ویژگی

 . پردازیم می

  ؟دولت مدرن

دولت مصدق در دوره دوم پس از تأسیس 

تونل ، مرمت و بازسازی کالن پهلوی

تا امکان استفاده از  ،انجام شد کوهرنگ

نقل، آبیاری، کنترل  و چندین کارکرد حمل

 ،در واقع .سیالب و زهکشی فراهم شود

کلنگ اولیه تونل کوهرنگ در دوره شاه 

عباس صفوی زده شد، و اجرای کاملش 

در دوره پهلوی توسط دولت مصدق انجام 

های  در دوره جرای این طرحا. ه استشد

مختلف نیز خالی از اعتراض نبوده است و 

گو  و بارها درباره نتایج آن بحث و گفت

 .شده است

 انتقال آب یا آمایش سرزمین؟ 

آبی و  ها کم فرونشست زمین، نتیجه سال

امروز پس از . کشی از زمین است بهره

های مختلفی برای  ها همچنان طرح سال

ها  شود و همه آن تونل کوهرنگ داده می

 خشک شدنبه سرچشمه رود کارون و 

 . رود اشاره دارد رود زاینده

 استان اصفهان، چهارشاهد کشمکش 

تان بر خوزس یزد و چهارمحال بختیاری،

راهکار اولیه  ، وسر مساله آب هستیم

انتقال آب به عنوان  ،توسعه مدیران

 122انتقال از این . استتاریخی  حرکتی

سال پیش با دستکاری مسیر رود کارون 

. گرفته است از سرچشمه صورت می

 چندپس از  ،سیاین تونل از دهه اجرای 

مناقشه با وجود همچنان  ،تاکنون دهه

نحوه مدیریت آب  پیداست که. دارد امهدا

های  استان. استمورد غفلت واقع شده 

مند از رود کارون بدون درنظر گرفتن  بهره

که از  ،وضعیت ذخیره و ترسیب کربن

معیارهای حفظ اکوسیستم منطقه است، 

های  رویه خود از آب تاکنون به برداشت بی

و این  اند سطحی و زیرسطحی ادامه داده

هایی از  ر به بحرانرویه منج برداشت بی

، آلودگی بجمله فرونشست زمین، سیال

آب شرب، ریزگردها و مسائلی از این 

 .قبیل شده است

حل درست در نظر  راهدر حالیست که این 

سهمی برای آمایش سرزمین  گرفتن

آمایش سرزمین به معنی در نظر . است

هایی مانند فرونشست زمین،  گرفتن پدیده

گیر شدن آن، ترک در دشت و زمین  سیل

ها در شرایطی است  و ترک در لوله چاه

که محیط زیست توانایی بازتوانی داشته 

 . باشد

 و ترسیب کربن ذخیره توان افزایشامکان 

 اقدامات طریق از خشک اکوسیستم در

 وجود کاری جنگل نظیر ینسرزم آمایش

انتقال "طرح  چرا با وجود این امکان .دارد

از سرچشمه رودی دیگر، و نه مثال آب 

به عنوان یک راهکار در تاریخ ، "خود دریا

ای  این چیز تازه ؟شود بارها مطرح می

آنچه که اکنون تازگی دارد، مرگ . نیست

 .زمین است که هرساله شاهد آن هستیم

که حتی اگر  ستمرگ زمین بدین معنا

آب برسانیم  زمینباران هم ببارد و به 

توانایی پذیرش آن را ندارد و به اصطالح 

در چنین شرایطی . زمین مرده است

وهوایی مناطق  ریزگردها پدیده غالب آب

زمین مشکل  درشده و امکان زندگی 

ها  در این زمینه، پاسخ دولت .خواهد شد

های درگیر  وا بین استانمعموال تقسیم دع

، و اینکه دعوای چه کسی بوده است

 .پذیریم پذیرفتنی است و چه کسی را نمی

 از یکی کربن ترسیب که این به توجه با

 باشد، می اکوسیستم پایداری معیارهای

 گردشگری، ،و روستایی مدیریت شهری

 مدیریت سرزمین، آمایش و ارزیابی

 ،غیرهو  آب مهندسی بازیافت، و پسماند

  .آن تعریف شوند باهمه باید 
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  نانوبادی استنشاقی با یایرانواکسن 

 

با افزایش سرایت و عوارض بیماری کرونا 

جستجو محققان ( عفونت حاد تنفسی)

  .را دنبال کردند موثر نانوبادیبرای یافتن 

خاص که به  بادی نوعی آنتی) نانوبادی

ای  ویژه( شود عنوان ریزابزار شناخته می

تولید شده  1-سارس کووید برای ویروس

است که برای استفاده در مطالعات 

یابی و تولید داروی ضد این  مشخصه

نوعی تاکید بر . استفاده است ویروس قابل

از  قطعاتیشامل که شد  نانوبادی

هایی است که به طور طبیعی در  بادی آنتی

تواند برای انسان  شترها وجود دارد و می

محققان ایرانی نیز با مطالعه . سازگار باشد

این موارد و با پایه آنچه که واکسن 

های سرخک و سرخچه نامیده  ویروس

د، به واکسن عفونت حاد تنفسی وش می

(COVID-19 )اند دست یافته. 

 درمان به موفق مندانچنین دانش هم

 های نانوبادی از استفاده با کرونا ویروس

 حیواناتی از جمله در استنشاق، قابل

 جدید مطالعه یک در. اند شده همسترها

 درمان ،«سوری طالیی همسترهای» روی

 قابل نانوبادی یا نانوساختار بر مبتنی

 در کرونا ویروس از توانست استنشاق

 را آن و جلوگیری کم بسیار دوزهای

 جدید درمانی روش این .کند درمان

"PiN-21" نانوبادی" مخفف که دارد نام 

. است "پیستسبورگ استنشاق قابل 11

 قطعات ازروش درمانی جدید این 

 که کند می استفاده دامنه تک بادی آنتی

 از تر هزینه کم بسیار آن تولید

 .است مونوکلونال های بادی آنتی

ارد و یایرانی قابل قبول های واکسن تاکنون

نورا،  ، کهمرحله کارآزمایی بالینی شدند

ایران برکت، پاستور،  فخرا، کوو

ترین  و رازی کوو پارس معروفاسپایکوژن، 

در این میان واکسن رازی  .ها هستند آن

. است که استنشاقی تعریف شده است

 انواع روی واکسن این اولیه های مطالعه

 بوده موفق نسبت به مختلف حیوانات

 سه تا دو در واکسن استنشاقی رازی .است

 استفاده بینی اسپری عنوان به مرحله

  .شد خواهد

 چین 6پرتاب ماهواره نسل ایران و 

 

هنوز در مراحل  6Gکه فناوری  در حالی

ها  برد، چینی آزمایشگاهی خود به سر می

اقدام به پرتاب ماهواره این فناوری 

رود سرعت این فناوری  انتظار می. اند کرده

 .باشد 5Gبرابر  122بیش از 

 1355ماهواره آزمایشی که چین آبان 

پرتاب کرد، حاوی فناوری ارتباطات از دور 

 13این ماهواره به همراه . نسل ششم بود

النگ  ماهواره دیگر سوار بر موشک حامل

که به بود ( Long March 6) 6-مارش

با سوخت  این ماهواره .فضا منتقل شد

ماهواره چینی بود که  3در میان  مایع

ماهواره سنجش از دور  12همراه با 

 مدارتجاری ساخته شده آرژانتینی به 

  .پرتاب شد

درحالی است که هنوز مدت  پرتاب این

تلفن  1زیادی از عملیاتی شدن نسل 

برخی نقاط معدود  5Gهمراه یا همان 

 . دنیا نگذشته است

 اجازه 6نسل  شود فناوری میگفته 

 در گسترده طور به تراهرتز تا دهد می

 ماهواره. شود استفاده ای ماهواره اینترنت

 بارگیری سیستم یک دارایپرتابی چین 

 بر نظارت برای نوری دور راه از سنجش

 سوزی آتش از جلوگیری زراعی، بالیای

 و جنگلداری منابع بررسی ها، جنگل

 و آب مصرف در جویی صرفه بر نظارت

 و تصاویر ارائه همچنین و ها کوه سیل

 .است ای ماهواره های داده

طی است که ایشر درها  همه این

 6ای فناوری نسل  های ماهواره سیگنال

تداخل  با زیست محیطی اثرات تخریب

نداشته باشد، چالشی که بسیاری سیگنال 

شناسان امروزی با پرتاب این  از زیست

http://www.enahang.ir/nahangnov
http://www.enahang.ir/nahangnov
http://www.enahang.ir/nahangnov
http://www.enahang.ir/nahangnov
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بیشتر ماهواره به مدار فضا نسبت به آن 

 .اند حساس شده

 
ایران در در دستیابی به شرایط مشابه،  

 LEO ر دارد به قطب پرتاب به الیهظن

(Low Earth Orbit-  کمتر از دو هزار

  فضایی  لذا بودجه .تبدیل شود( کیلومتر

 .برابر شده است 1 شمسی 1421سال 

 بافت سامانه تعیین اصالت فرش دست

 
بازار فرش ایرانی با وجود صادرات 

های اخیر  غیرمجاز نخ و نقشه در سال

با این . شاهد کم رونقی و رکود شده است

وجود، فرش دست بافت ایران همچنان، 

برای . های خاص خود را دارد مشتری

اخیرا پژوهشگران ها،  حفظ این مشتری

ای برای تعیین اصالت  ایرانی سامانه

این . اند ئه کردهبافت ارا های دست فرش

نمونه  ازروش یادگیری ماشین  با سامانه

های دست بافت استفاده  تصاویر فرش

ها اصالت  تا بتواند براساس آن کند می

برخی . فرش ایرانی را تشخیص دهد

 :های متمایز این سامانه عبارتند از ویژگی

از فناوری زنجیره بالکی برای تعیین  1

 .کند شناسنامه فرش استفاده می

از اینترنت اشیا برای پیدا کردن مکان ( 1

 .کند آغاز بافت فرش استفاده می

در این سامانه، کاربر عکس فرش خود را 

کند و سامانه تشخص  بارگذاری می

دهد که اصالت آن فرش متعلق به چه  می

 .تواند باشد جایی می

 سامانه هوشمند فرآوری زعفران

 
است که  با خواص دارویی زعفران گیاهی

نیاز  .گیرد تکثیر آن توسط پیاز انجام می

به آب و مواد غذایی   این گیاه دارویی

در رد؛ اخواب تابستانه د و نسبتاً کم بوده

ه گونه نیازی ب مدت فصل تابستان هیچ

کاشت آن  ،به همین دلیل .آبیاری ندارد

در مناطق کم آب در صورت فراهم بودن 

 .باشد شرایط الزم مناسب می

گل برداشت شده از زمین از هر کیلو 

سه مثقال زعفران به دست  ددوزعفران ح

در افزایش عملکرد عوامل زیادی . آید می

به طور کلی به  باشد که زعفران موثر می

 گیری ازبهره :شوند سه دسته تقسیم می

( 3روش صنعتی و ( 1روش سنتی، ( 1

 ها ترکیب این

در صورتیکه روش ترکیبی را انتخاب 

در دو مرحله تولید را کرده باشیم، 

در . کاشت، و برداشت: بهبود دادتوان  می

اشاره  نکات زیرتوان به مرحله کاشت، می

 :نمود

انتخاب زمین مناسب کاشت زعفران ( 1

و رعایت عمق کاشت مناسب و کاشت 

 .ردیفی به جای کپه کاری

انتخاب پیازهای سالم برای کاشت و ( 1

 . ضد عفونی پیازها قبل از کاشت

سانتی  1-3 ایاضافه کردن الیه (3

خاک و خاکستر  –متری از کود حیوانی 

 . به زمین زعفران در هر سال

مبارزه با علفهای هرز مزرعه در ( 4

هنگام خواب تابستانه و خودداری از 

 . آبیاری پیازها در این زمان

ها و دقت در  برداشت به موقع گل( 1

 .خشک کردن و نگهداری آنها

زمین پس از آبیاری اول سله شکنی ( 6

 .طوریکه به پیازها آسیب نرسده ب

 

های  ها در شرایطی است که سیگنال همه این

اثرات تخریب زیست  6ای فناوری نسل  ماهواره

محیطی با تداخل سیگنال نداشته باشد، 

شناسان امروزی  چالشی که بسیاری از زیست

با پرتاب این ماهواره به مدار فضا نسبت به آن 

 .اند حساس شده بیشتر
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برداشت و تر شدن مرحله  برای آسان

 سامانه استحصال گل زعفران از

 بخش سه از بریم که هوشمندی بهره می

تغذیه  بخش شود؛ می تشکیل اصلی

 بخش و( زن قیچی) برش بخش ،(فیدر)

 جداساز

 وارد فله صورت به گل اول، بخش در

 ابتدا ها گل ،دوم بخش در. شود می دستگاه

 هوش و تصویر پردازش فناوری وسیله به

 عظیم داده پایگاه اتکای به و مصنوعی

در  برش محل و شناسایی شده، ایجاد

یادگیری ماشین،  با. شود می تعیین ها آن

 زعفران گل انواع شناسایی توانایی دستگاه

 برای برش دستور شناسایی از بعد. دارد را

 فرآیند این. شود می داده ربات به گل هر

 و به صورت موازی باال بسیار سرعت در

 .شود می انجام

 از گل اجزای شدن منفک و برش ازپس 

 و دمگل گلبرگ، پرچم، ترکیب یکدیگر،

 طی و شود می جداساز بخش وارد کالله

 جد هم از مختلف اجزای فرآیندهایی

 و گلبرگ مخزن، در نهایتا و شوند می

 تحویل جداگانه صورت به کالله و پرچم

 .شود می داده

این حال، در هنگام رعایت تمام این موارد، 

زعفران را به صورت  کند کمک می سامانه

در واقع،  .یمکن آنتی باکتریال فرآوری 

ران و دقت در بخش برداشت گل زعف

با کمک این سامانه  خشک و نگهداری آن

   .یابد بهبود می

 پالزم در چینبزرگترین بانک جرم 

 
 در آسیا «پالزم جرم» بانک بزرگترین

 های گونه بذر هزار 12 از بیش بردارنده

 واقع «نان یون» استان در وحشی گیاهان

 پالزم، جرم.دارد قرار چین غربی جنوب در

 یک رشد قابلیت که است ای زنده بافت

 زنده بافت این دارد؛ وجود آن از گیاه

 شود؛ تبدیل کامل گیاه یک به تواند می

 ژنتیکی ساختار اطالعات شامل پالزم جرم

 طبیعی ارزشمند منبع یک و هاست گونه

 به این.شود می محسوب گیاهان تنوع برای

 بیولوژیکی «نوح کشتی» اصطالح

 بذر که دارد ای پیشرفته های سردخانه

 امکان و شوند می نگهداری آن در گیاهان

 سال 122 الی 122 برای آنها سازی ذخیره

 .دارد وجود

سازی برای حفاظت از گیاهان  این ذخیره

آوری که صورت  جمع. گیرد نادر صورت می

 چین بذر ملی بانک اولین گرفته است، در

 31 وحشی بوده و بیش از گیاهان برای

 سال است که وقت صرف جستجوی

. آن شده است در خطر معرض در گیاهان

هزار گونه گیاهی 32در این بانک بیش از 

شود  وری شده است که گفته میآ جمع

توان در جای دیگر  ها را نمی نیمی از آن

 .این کره خاکی یافت

 با زیست توده ی ضدباکتریها پارچه

 
 مصارف عمدتا باکتری ضد های پارچه

این . دارند صنعتی و خانگی پزشکی،

 رشد کاهش برای پزشکی زمینه پارچه در

پارچه  هایی مانند در پارچه باکتری،

 استفاده غیره و دستکش ماسک، جراحی،

های ضد باکتری در  پارچه. شود می

 شته به ابتال که مستعد خانگی منسوجات

 های پارچه .کاربرد دارد هستند باکتری و

 به اخیرا شروع نیز خودرو داخلی و فیلتر

کاربرد . کنند می ها باکتری ضد از استفاده

پارچه ضد کپک در صنعت هوافضا که 

امروزه از  .باشد نیز اهمیت دارد مقاوم

 آتش، برابر در های ضدباکتری که پارچه

دارند،  مقاومت بو و ساکن الکتریسیته

 .شود استفاده می

 باکتری از باکتری ضد پارچه ارزیابی برای

 باکتری و( کُالی.ای مانند) منفی گرم های

 استافیلوکوک مانند) مثبت گرم های

 .شود استفاده می( اورئوس

گذاری بر کاربردهایی  با افزایش سرمایه

 های شرکتهای ضدباکتری،  مانند پارچه

 موادبا  تولید به هاست مدتکه  نساجی

 استر پلی یا نایلون مانند متداول مصنوعی

 تولید رونددر حال تغییر  هستند، وابسته
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 به اولیه مواد از استفاده ها به آن. هستند

 پیدا گرایش توده زیست الیاف سمت

 در تنها زیست توده نه پارچه .اند هدکر

 از بلکه مالفه، زیر، و لباس جوراب، ساخت

 پدهای و ماسک مانند پزشکی محصوالت

 که مخصوصی پارچه همچنین و بهداشتی

 کار به شود، می استفاده هوافضا صنعت در

 .رود می

 شرق درشرکتی بر پایه فناوری زیستی 

 های صدف از را توده زیست فیبر چین،

این  .کند تهیه  می خرچنگ و میگو

 مراحل کردن طی از پس شرکت

بر پوست سخت  پردازش و غربالگری

 مواد ضایعات از ها را آن ،پوستان سخت

 که ندک می تبدیل کیتوزان فیبر به غذایی

 قابل مصنوعی الیاف سایر از اساساً

این فیبر کاربرد خوبی در  .نیست تشخیص

 . های ضدباکتری دارد پارچه

 وابستگی تواند می توده زیست فیبر

 حاصل مواد به متکی نساجی های شرکت

و محصوالتی  کند کم را خام نفت از

  .تجدید پذیر به دست دهد

 مواد فرآوریاخیرا شرکتی دیگر نیز به 

 برای توده زیست الیاف به دریایی جلبک

 با توان می که استروی آورده  ای پارچه

 جراحی های پانسمان برای آن از اطمینان

 .کرد استفاده

 
 تبدیل از های دریایی پس ارزش جلبک

بسیار باالتر  سدیم آلژینات به شدن

 .رود می

 
 زیست نساجی مواد توسعهگفتنی است 

 در هنوز تحت عنوان نساجی سبز توده

به  نساجی آینده این اما است، اولیه مرحله

 کنندگان تولیدامروزه . رود شمار می

 با سازگار نساجی مواد بر توسعه نساجی

 کلتا بتوانند  تاکید دارند زیست محیط

 .کنند پاک آلودگی از را تولید فرآیند

 مرغ برای حذف سدیم پوسته تخم

 

پوسته تخم مرغ به مقدار زیادی در صنایع 

این ماده ارزشمند  .آید به دست می

ها  کاربردهای زیادی دارد، که از جمله آن

و توان به جذب سدیم در خاک  می

 .اشاره کردهای آبی  محلول

با شتاب تندی  تخریب منابع آبی و خاکی

 های روش .نوردد در میهمه کشورها را 

از سوی موسسات مختلف با  نیز مختلفی

ها برای افزایش مقاومت  نآ توجه به نگرش

ها  از جمله آن. ه استارائه شدک خا

تحقیقات صورت گرفته مبتنی بر فناوری 

در این  کهی به عنوان مثال. نانو است

بررسی   زمینه صورت گرفته است

نانوجاذب پوسته تخم مرغ به عنوان 

جاذبی قوی برای حذف سدیم از محلول 

پسماند  این جاذب به عنوان .باشد آبی می

ها به وفور یافت  پزی خانگی و شیرینی

رسد استفاده از آن  شود و به نظر می می

برای تصفیه آب اقتصادی و مقرون به 

  .صرفه است

 مدیریت پسماند در صنعت نساجی

 
پسماند صفری مفهومی است که اخیرا به 

در صنعت . آن توجه بیشتری شده است

 نساجی نیز این مفهوم بیشتر مورد توجه

 سال هر در این صنعت. واقع شده است

 با جدید نساجی محصول صد حداقل

 پیدا تکامل پایداری روی بر تمرکز

 جوراب، ساخت در تنها پارچه زیست توده نه

 پزشکی محصوالت از بلکه مالفه، زیر، و لباس

 همچنرین  و بهداشرتی  پدهای و ماسک مانند

 هوافضررا صررنعت در کرره مخصوصرری پارچرره

 .رود می کار به ، شود می استفاده
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  ،خرید قدرت افزایش عصر در. کنند می

 عمر چرخه طی از پس منسوجات بیشتر

 آلودگیمنجر به  و شوند می مصرف بی

غیر اصولی  دفنناشی از  هشداردهنده

 در منسوجات این رسوب. شوند می زباله

 و انسان بر جدی تأثیر زباله دفن محل

امروزه، با ورود . دارد محیط زیست

ها به طور  ها به بستر آب رودخانه آالینده

 .جدی مواجه هستیم

 بعضی تجزیه برای آمیزی موفقیت تالش

 اما است، گرفته انجام ریختنی دور مواد از

 رسوب عنوان به مواد از عظیمی بخش

 کردن تجزیه .اند نشده تجزیه، مضر کننده

 گازهای کردن آزاد سبب مواد اینگونه

 به را آب محیط و شود می سمی ای گلخانه

 آلوده غیرمستقیم و مستقیم صورت

 منابع اکثر از برداری بهره از بعد. کند می

 کردن پیدا دنبال به محققین زمین،

. هستند سیارات دیگر و ماه در منابعی

 گذشته به نسبت زمین ارزش اکنون

 صنعت رکتح .است کرده پیدا کاهش

 بهتر های روش سمت بهنیز  نساجی

 زیادی اهمیت از ضایعات مدیریت

 .شده است برخوردار

 منسوجات افزایش به رو تولید

 انداخته دور اینکه از پس نساجی ماده هر

 وقتی. رسد می خود مصرف انتهای به ،دش

 ممکن باشند، طبیعی درصد صد الیاف،

 اما شوند، تجزیه سال چند عرض در است

 گذشته، دهه در برابری چند تولید

 منابع کردن پیدا به وادار را محققین

در برخی موارد . است کرده جدیدتولیدی 

 استبقدری زیاد شده  پارچه برای تقاضا

 تقاضا این حجم شود می زده تخمین که

با . برسد سال هر برای تن میلیون 55 به

تولید کنندگان وسوسه این حجم تقاضا 

، شوند به سمت الیاف غیرطبیعی بروند می

 نمودن مخلوط و ترکیبچنانکه، 

یکی از طبیعی و مصنوعی  منسوجات

ات ترکیب. استشده  های مرسوم روش

 های فرآوردهشامل  اغلب مصنوعی نیز

 مصنوعی مواد از شده استخراج پتروشیمی

 رها اکوسیستم در وقتی که هستند

 الیاف از منسوج مواد. ندمضر شوند، می

 حالیکه در هستند، تجزیه قابل طبیعی،

 برای تهدیدی عنوان به مصنوعی مواد

 .شوند می شناخته زیست محیط

 لباس به منسوجات ضایعات بازیافت

 کنندگان مصرف میان آگاهی افزایش

 تولیدات ایجاد برای را یمحرک نیروی

 استراتژی. است آورده وجود به سبزتر

 تولیدات سمت به بازاریابی و تبلیغات

. است رفته زیست محیط با سازگار

 بین در را مثبت نگرش یک اخیر مطالعات

 که بازیافت قابل منسوج مواد خریداران

 برای ایمن و زیست محیط با سازگار

 . اند کرده شناسایی را هستند پوست

 خروجی، آب تخلیه روی بر نوآوری نظارت

 پوشاک ساخت و لباس، بازیافت آویزهای

هایی  نمونه بازیافتی های نخ از کفش و

است که در قالب طرح پسماند صفری 

 .گیرد مدنظر تولیدکنندگان قرار می

مثالی از بازیافت ضایعات منسوجات به 

 از یبازیافت قابل های پارچهلباس، 

هر . پسماند است پالستیکی های بطری

 پالستیک حاوی ضایعات ها میلیون سال

 بازیافت و شوند می رها زباله دفن محل در

تواند کمک خوبی در حفظ  می ها آن

 PET بطری دویست. باشد طبیعت

. دهد پوشش را مبل یک تواند می

 زیست محیط با سازگار تولیدی منسوجات

 قابل PET 100% الیاف طریق از

 گستره در و شوند می تولید بازیافت

 منسوجات مانند کاربردها از وسیعی

 و اسباب ماشین، داخلی وسایل خانگی،

 مورد دستی محصوالت و منزل اثاثیه

 . گیرند می قرار استفاده

 نساجی ضایعات بازیافت های گزینه

 سازی کمپوست -1

 تأثیرات مورد در آگاهی حاضر، حال در

 مصنوعی، الیاف تجزیه عدم بیمارگونه

خود مشغول کرده بسیاری را به  سازندگان

 دفع و بافت بدون های پارچه عصر .است

 نرم، های بالشتک اکنون .است مواد

 پوشاننده های ورق مرطوب، های دستمال

 و کشاورزی، منسوجات برای گیاهی

 تولید ای گونه به ماشین داخلی وسایل

 چرخه کردن طی از بعد که شوند می

 .بازگردند طبیعت به دوباره عمرشان

 از بسیاری در متاسفانهبا این وجود، 

 از پسماندها بازیافت جهان، شهرهای

 همین و نیست برخوردار زیادی اهمیت

 برای بسیاری مشکالت ایجاد باعث امر

 سالمت انداختن خطر به و شهروندان

 صنعت در تحقیقات اگر. است شده ها آن

 الیاف حاوی مواد روی بر بتواندنساجی 
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 خواهد صنعت این شود متمرکز طبیعی

محصوالتی  سودآوری،توانست ضمن حفظ 

 چرخه شدن تمام از بعدتولید کند که 

 صورت به بتوانند زباله دفن محل درعمر، 

 دوباره و طبیعی الیاف .شوند تجزیه کامل

 فرآوری روش این در توانند می شده تولید

 تجزیه زیست های پالستیکامروزه، . شوند

 اِی.ال.پی .اند شده بازار وارد اِی.ال.پی پذیر

 ذرت دانه طریق از( اسید الکتیک پلی)

 ضد و طبیعی خواص. شود می حاصل

 و کند می پیدا توسعه آینده در میکروبی

. شود می برده کار به پزشکی منسوجات در

 زباله دفن محل در ها پارچه اینگونه وقتی

 .بود دنخواه تجزیه قابل د،نشو رها

 از استفاده جهت متنوعی تحقیقات

. صورت گرفته است صنعتی پسا ضایعات

این تحقیقات در راستای تولید محصوالتی 

 در شیمیایی مواد فاقداست که 

 عنوان به گیاهان به اعمال و ها کمپوست

 سازی غنی و تقویت. هستند زیستی کود

 مؤثر های ارگانیسم میکرو از استفاده با

 مغذی ماده بتوان تا است پذیر امکان

 آب محیط و گیاهان خاک، به را بیشتری

 .نمود وارد

 ریزتری ذرات به طبیعی الیاف وقتی

 گردند، می دفع سپس و شوند می تبدیل

 به. کنند می پیدا تمایل تر آسان تجزیه به

 طراحی در خصوص به روش این کارگیری

 الیاف از که اتومبیل صنایع و داخلی

 مورد بسیار کنند، می استفاده طبیعی

 با چون است؛ گرفته قرار استقبال

 وزن توان می روش این از گیری بهره

 پیموده بهتر از و داد کاهش را اتومبیل

. کرد حاصل اطمینان مسافت شدن

 بر عمدتا بندی بسته مخصوص منسوجات

 تجاری های موقعیت و تحقیقات روی

 محیط با سازگار منسوج مواد با همراه

 های کیف ساخت برای اکنون که زیست

 گیرند، می قرار استفاده مورد پذیر تجزیه

 کمترین با طبیعی الیاف. اند بوده متمرکز

 بدون از شده ساخته و ممکن میزان

 در که باشند یمؤثر ماده توانند می ها بافت

 قرار استفاده مورد ها کیف انواع ساخت

 . گیرند می

 مجدد تولید

 ساخت جهت توانند می بازیافت قابل الیاف

 و شده پیچیده نخ گردگیری، دستمال

 از جدیدی انواع در شده ریسیده دوباره

 قرار استفاده مورد پوشال و تشک نخ،

 است دیگری تکنیک مجدد، تولید. گیرند

با  طبیعی منبع یک از الیاف آن در که

 تولید دوباره شیمیایی مواد و گرما کمک

 درختانبه عنوان مثال، وقتی . شوند می

 ریزی ذراتها  آن چوب و شوند می قطع

 شیمیایی مواد با وقتی که شوند می

 و دماها تحت و گردند می آوری عمل

 داده عبور ریس نخ از باال فشارهای

 برای فیالمنتی نخ یک به شودند، می

 ها نخ این. گردند می تبدیل منسوجات

و هم  پایدار خاصیت با پارچه تولید برای

 موردهای ماشینی بدون پرز،  چنین فرش

 .گیرند می قرار استفاده

 بافت بدون منسوجات فناوری

 بسیار الیاف از که منسوجات تولید تکنیک

 گرما، با را آنها و کند می استفاده کوتاه

تهیه  زدن اتو و شیمیایی مواد رزین،

 بافت بدون منسوج منجر به تولید دکن می

 بازیافت قابل الیاف. شود می نشده بافته یا

مناسب و  باشند ناهمگن است ممکن

مواد . هستند بافت بدون منسوجات تولید

 ماتریس و الیاف از روش این در ترکیبی

 پیوند فشار و گرما تحت که یپلیمر

 یمتوسط تراکم تشکیل برای اند خورده

 در توانند می کهشوند  استفاده می

 ژئو، ساختمانی، کشاورزی، منسوجات

 کاربرد داشته فیلتراسیون و آکوستیک

 .باشند

 پی.آر.اف حاوی ترکیب ماده فناوری

 نیز( الیاف با شده تقویت پلیمرهای)

 مواد به آن منشاء که است کرده پیشرفت

 الیاف بیشتر. گردد می باز بازیافت قابل

 آمید پلی و استر پلی مانند ترموپالستیک

 ذوب بازیافت، قابل الیاف تولید برای

 خواهند تبدیل ریزدانه به و گردید خواهند

 ترکیبیمواد  تولید در طبیعی الیاف. شد

و نخل  آناناس الیاف. ندشو می استفاده

. شوند می برده کار به تقویت هدف با خرما

 شاهدانه، ای ساقه لیف کنف، بازالت، کوار،

کنف  ،(کتان هندی) جوت بزرک، بامبو،

 الیاف انواع از بعضی موز، و فوفل سیسال،

 این. هستند بازار در موجود غیرمتداول

 بدون منسوجات تولید در توانند می الیاف

 اولیه شبکه نگهداری و ذوب جهت بافت

. گیرند قرار استفاده مورد منسوج ماده

 در استفاده برای بازیافت قابل مواد اینگونه
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 .دارند خوبی پتانسیل بندی، عایق

 

 فنی منسوجات

 ساخته قدیم روزگار در منسوجات

 پایداریشان بررسی برای سپس و شدند می

 قرار آزمایش مورد نهایی کاربرد برای

 به بود، مثبت پایداری اگر و گرفتند می

 هدف یک برای نیاز موردنهایی  محصول

 توجه با مقابل در. ندشد می ایجاد مشخص

 نهایی تولید در نیاز مورد خاصیت به

 تکمیل برای نخ خواص از الیاف، انتخاب

 اکنون. شد می استفاده کارکردی

 های درخت طریق از فنی منسوجات

 همه با همراه انجیر ی نظیربزرگ

 اصلی پوست در که وسیعی کاربردهای

. شوند می ساخته دارد، وجود آنها درخت

انتخاب  اهداف در بازیافت قابل منسوجات

 در بازیافت قابل منسوجات از. ندشو می

 منسوجات اتومبیل، داخلی وسایل

 ژئوتکستایل، کننده تقویت کشاورزی،

 ساخت برای منسوجاتی ،ی صوتیها عایق

 منسوجات اثاثیه، ساختمانی، اهداف

 استفاده غذا بندی بسته مواد و بندی بسته

 .شود می

 کاغذ ساخت برای هایی جایگزین

 در کهنه منسوجات بازیافت های قابلیت

 یروش حالت این. است جذاب کاغذ تولید

 باال کیفیت با کاغذ تولید برای مرسوم

 اوراق و ارز تولید برای روش این از. است

 ساخت صنعت. شود می استفاده بهادار

 صنایع جزو زیست محیط با سازگار کاغذ

 به را های کهنه پارچه که پیشرفته است

. دهد ارائه می عالی پیشنهادی ماده عنوان

 و کشاورزی ضایعات توده، زیست

 سماتری ساخت در پنبه قدیمی منسوجات

 این. شوند می برده کار به مصنوعی کاغذ

 چون است، زیادی های مزیت دارای روش

 را جنگلی درختان قطع روی بر فشار

 قطع دلیل به کربن انتشار. دهد می کاهش

 اینگونه. است باال بسیار جنگلی، درختان

 و کاغذ ساخت در بازیافت قابل الیاف

 قابل کیسه چایی، کاغذ ایجاد در سپس

 مورد کتاب کاغذهای و پاکت حمل،

 کلمه با تضاد در. گیرند می قرار استفاده

 ارزش با که تولیداتی بهینه، بازیافت

 ساخته اصلی کاالی به نسبت کمتری

 این. گویند می غیربهینه بازیافت شوند، می

 متداول کاغذ تولید به نسبت بازیافت نوع

 این. کند می استفاده کمتری انرژی از

  بهره است، مضر یپساب که کلر از بازیافت

 با ما. رود می باالتر کاغذ کیفیت. برد نمی

 فرآیند توانیم می بازیافت، فناوری کاربرد

 چون برسانیم، حداقل به را کردن خشک

 خشک قبال شده بازیافت های پارچه

 در منسوجات از وسیعی حجم. اند شده

 کمتر که دارند وجود مصرف پسا بخش

 اما اند، گرفته قرار برداری بهره مورد

 در کاربرد و بازیافت برای زیادی پتانسیل

 .دارند فنی منسوجات مختلف های شکل

 گیری نتیجه

 حاوی پوشاکدرصد  هشتاد تا پنجاه

NPE (اتوکسیلت فنل نونیل )دارند وجود 

 هستند مضری شیمیایی مواد دارای که

 شوند آزاد شستشو هنگام در توانند می که

 شوند، می ترکیب آب محیط با وقتی و

 ماده این. نمایند ایجاد سم یک تواند می

 در معموال که است ترکیباتی از یکی تنها

 خطرناک و شود می یافت نساجی مواد

 را منسوجات مضر اثرات و آلودگی بودن

. کند می ثابت است، افزایش حال در که

 در ضایعات مدیریت بر شدن متمرکز

 و محصوالت کشف اندازه به منسوجات

 پایداری. است ضروری جدید های فناوری

 اندازی راه جهت کلیدی نکته عنوان به

 شناخته حاضر عصر در کار و کسب

 بخواهد شرکت اگر موضوع این که شود می

 اهمیت باشد، فعال صادرات زمینه در

 های پارچه اکنون. کند می پیدا زیادتری

 عنوان به ریختنی دور ضایعات حاوی

 دیده ثروت پتانسیل و جدید منبع

 .شوند می

 

 صنعت پوشاک ورود زنجیره بالکی به

 وسایل در بازیافت قابل منسوجات از

 کشاورزی، منسوجات اتومبیل، داخلی

 یها عایق ژئوتکستایل، کننده تقویت

 اهداف ساخت برای منسوجاتی ،صوتی

 بندی بسته مواد و اثاثیه، ساختمانی،

 .شود می استفاده غذا



 0011 دی – نوزدهمشماره  فناوری   نو نهنگ

09 
 

 

 در تواند  می (Blockchain)زنجیره بالکی 

 مورد در فروشان خرده و برندها آنچه مورد

 توسط مصرف از پس خود محصوالت

 ایجاد انقالبی کنند،  می درک مشتریان

 .کند

 به که است دیجیتال یدفترزنجیره بالکی 

 کند  می عمل جهانی کامپیوتر یک عنوان

 تسهیل را ایمن آنالین های تراکنش تا

 متصل طرفین برای ارتباطی ابزاری و کند،

 دادن پیوند به قادر زیرا باشد، می

 به واقعاً که چیزی به فردی های کامپیوتر

 کند، می عمل بزرگ کامپیوتر یک عنوان

 .باشد می

با حضور  نساجی در نوآوری امروزه،

های رابط کاربری بین انسان و  پارچه

 را جهانی کامپیوتر در ابعاد نوظهورماشین 

 پایگاه این کامپیوتر بعنوان. شاهدیم

 توانند  می همه کهتواند باشد  می مرکزی

 کسی هر و باشند داشته دسترسی آن به

 معنایی این و کند، استفاده آن از بتواند

 .است تامین های  زنجیره برای

 برای تواند میزنجیره بالکی  که آنچه

 تمام دهد، انجام تامین های  زنجیره

 فروشان خرده از- زنجیره این در را ها پیوند

 تولیدکنندگان، کنندگان، ارسال تا گرفته

 دهندگان ارائه و نساجی کارخانجات

این  .گذارد می اشتراک به –الیاف

داده  پایگاه یک روی برگذاری  اشتراک

از  کدام هردر آن  کهگیرد  صورت می

 که ببینند توانند میهای زنجیره  بخش

که  آنچه. زمانی چه و کند، می چه دیگری

 برخی از متفاوت رازنجیره بالکی غایت 

 تامین زنجیره مدیریتی های  تکنولوژی

 تامین توسط ها  داده که است این کند، می

 غیرمتمرکز بلکه شوند،  نمی کنترل کننده

 .باشند می مشترک و

 به تأمین های زنجیره برای واقع در کار این

 رو پیش در مهم نسبتاً فعالیت یک معنای

زنجیره  اجرای برای که شرکتی. است

 در تن ماهی تامین زنجیره یک دربالکی 

 ارتباط ماهیگیران با داشت، فعالیت تایلند

 تلفن فناوری به را آنها و کرده برقرار

 روش با که را ماهی هر و کرد مجهز همراه

RFID گذاری برچسب ،شد می صید 

 دستیابی به منجر امر این که کردند، می

 ردیابی طریق از مهم اطالعات همه به

 .شد می

های فناوری زنجیره بالکی  از جمله چالش

 همه به باید واقع در این است که

 مراجعه خود تامین زنجیره فروشندگان

 و داریم را حل  راه این ما”: بگوییم و کنیم

 از هم با بنابراین است، ما همه نفع به این

این درحالی است که . ”کنیم استفاده آن

 که است تر  آسان بسیار ما همه برای این

 استفاده ما سیستم از“: بگوییم تا بفروشیم

 ”.کنید

 
 برای تواند  می کاری چهزنجیره بالکی 

 دهد؟ انجام پوشاک صنعت

 هوشمندانه در زیادی حد تا پوشاک آینده

 معنی به این خواه .است  نهفته آن ساختن

 استفاده یا و عملکردی ایه قابلیت افزایش

 انجام جهت ها آن ساخت برای فناوری از

 .باشد ها داده مانند گردآوریی امور برخی

 لباس پیشرفت از مانع آنچه حال، این با

 این شود، می پوشیدنی فناوری بخش در

 دارد وجود خارج در آنچه بیشتر که است

 های طراحی دارای و بوده، سخت و سفت

 .است حجیم و محدود

 در مدارهایی ایجاد حال درلومیا  شرکت

 باعث تواند می که است نساجی صنعت

 و کرده روشن را ها  آن شده، پوشاک گرمی

 استفاده با ها  آن از ها  داده آوری  جمع به

 های پارچه در سنجش های فناوری از

 که حالی در ،کند کمکلومیا  هوشمند

 خشک قابل شستشو، قابل پذیر،  انعطاف

 .هستند مفیدتر و شدن

 واقع در آید،  می زنجیره بالکی که جایی

 اطالعاتی و ها  داده از برخی از استفاده

 برندها به آینده در منسوجات که است

 احتماال که اطالعاتی دهند،  می تحویل

 های گیری تصمیم توانند می برندها

 صنعت در تحول زنجیره بالکی و

 فناوری ،هوشمند لباس - پوشاک

 ،نساجی فناوری ،پارچه تولید ،تولید

 .پوشیدنی ابزار و تولید فناوری
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 نظر مورد محصول به نسبت تری آگاهانه

 .باشند داشته خود

 یناچند ایده برندها اغلب فروش، از پس

 محصوالت برای اتفاقی چه اینکه مورد در

تولید  .ندارند است، دادن رخ حال در ها  آن

 ایجاد صرف دالر میلیاردهاکننده 

 بازخورد ساختار و دکن  میانبار  موجودی

 کاالی او. ندارد آن برای پویا و مناسبی

 نوعی به و د،رسان می فروش به را خود

او  نظرسنجی در کسی که است امیدوار

 به را اجتماعی های  رسانه کند؛ شرکت

 دهند نشان را فروش روند که این امید

 تن یک آن اساس بر سپس و کرده، دنبال

 . دکن می تولید آینده سال در را محصول

 که لومیا اولیه های نمونه انواع از ها داده

 تولید هستند، دسترس در حاضر حال در

 تواند می که چکمه یک مانند شوند، می

 سرد خیلی بیرون دمای که هنگامی

 و کند، گرم را پوشنده فرد پای شود، می

 ساخت کارگران برای چراغ با هایی لباس

 شلوارهای و شوند دیده شب در که ساز و

 و شدن دیده برای شب در که نما شب

 نور انعکاس به احتیاجی دیگر ماندن ایمن

 های پارچه از استفاده. ندارند ها ماشین

 آستر در سازی داده جهت هوشمند

  جمع های  داده تا خودرو، مسافر صندلی

 تاثیر که دهد تشخیص بتواند شده  آوری

 چه از اینکه حتی و اتومبیل تصادف یک

 از نوع این. دهد ارائه را  بوده ای  زاویه

  اطالع به شروع نساجی های  فناوری

 که کرد خواهند ها برند به رسانی

 این براساس را خود تجاری های تصمیم

 .بدهند قرار ها داده

 چرمی ژاکت یک تواند می تجاری نام یک

 که نداند هرگز و برساند فروش به را

 زمانی چه و محیطی چه در کننده  مصرف

 واحد 12222 حال این با پوشد، می را آن

 بالقوه طور به و کرد خواهند تولید را دیگر

 خواهند روبرو پایان در اضافی موجودی با

لومیا  نساجی تکنولوژی از استفاده با. شد

 آوری  جمع جهت الکترونیکی الیه با که

 پوشنده که وقتی کند، می کار ها داده

 برند این کند می روشن را آن لباس

 آن که شود آگاه منطقی طور به تواند می

 یکبار لباس اینکه و است دمایی چه بیرون

 .بیشتر چیزی یا شده پوشیده

 به متمرکز غیر یروش زنجیره بالکی

 ها داده این تا دهد  می ارایه کننده  مصرف

 خریداری ها آن از که تجاری برندهای به را

 .بگذارد اشتراک به اند، کرده

 خواهند می واقعاً کنندگان مصرف آیااما، 

 کنند؟ انتخاب را گزینه این

پاسخ تولیدکنندگان که صرفا به مقاصد 

 آریاندیشند، معموال  تجاری خود می

گوید که  مدیر عامل لومیا می. است

 که کند  نمی ردیابی ها تولیدی آن برچسب

 .روید  می کجا

چه  آن از را ها برندزنجیره بالکی 

و منفعت و  ندک می مند بهره ،خواهند می

 .کند ها می سود قابل توجهی نصیب آن

 ها دالیل ابتال به قارچ سیاه دیابتی

 

 قارچ به ابتال علت پزشک متخصص یک

 دیابتی بیماران در( موکورمایکوزیس) سیاه

 اینگونه را( 15-کووید) کرونا به مبتال

، قند میزان افزایش آن علت: کرد عنوان

داروهای  از استفاده دلیل به خصوصا

احتمال  .است افراد این دردار  کورتون

 به ای زمینه صورت به ابتال به قارچ سیاه

 باال نیز افراد این قند دیابت بیماری دلیل

 محیط در تا دارد تمایل سیاه قارچ و است

 .کند فعالیت و رشد قندی

بیماران  سیاه قارچ به ابتال موارد ایران در

 شمار انگشت حد در و نادر کرونایی بسیار

 این نامگذاری علت .اعالم شده است

 به تهاجم برایسیاه  قارچ تمایل را بیماری

 دلیل به .دانند می خونریزی ایجاد و عروق

 بافتی خونریزی، ایجاد و قارچ این عملکرد

 و چشم بینی، اطراف در معموالً سیاه
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 صورت به و ریه و مغز در گاهی یا صورت

 .دهد می رخ پوست در نادر

 مرطوب محیط در است ممکنسیاه  قارچ

 و ها میوه و شود دیده خاک روی

 قارچ این از منبعی شده خراب سبزیجات

 وارد تنفس اثر بر قارچ این .هستند

 شرایط اگر و شود می تنفسی دستگاه

 رشد ،نباشد مناسب فرد ایمنی سیستم

 قارچ این که داشت توجه باید .کند می

 فرد به مبتال فرد از عنوان هیچ به تقریباً

 .کند نمی سرایت دیگر

 گرمسیری های بیماری و عفونی متخصص

 اینگونه را سیاه قارچ بیماری عالئم

 یا قرمز بینی، و چشم اطراف: برشمرد

 رخ بینی از خونریزی و شود می بنفش

 گاهی و پلک افتادگی دوبینی، دهد، می

 است بیماری عالئم از کامل بینایی اختالل

 پیشرفت جلوی مرحله این در اگر که

 سمت به سرعت به نشود گرفته بیماری

 کما وارد فرد و دهد می رخ تهاجم مغز

 .شود می

 درمان: موکورمایکوزیس بیماری درمان

 تهاجم مرحله به وابسته بیماری این

 بیماری دارو با تنها گاهی است متفاوت

 به نیاز موارد برخی در و شود می درمان

 وجود قارچی بافت برداشتن و جراحی

 قارچی داروهای باید آن با همراه و دارد

 راه بهترین .گیرد قرار استفاده مورد

 که است این بیماری این از پیشگیری

 کرونا به مبتال که دیابت به مبتال افراد

 کنند می مصرف باال کورتون و شوند می

 مشاهده صورت در باشند داشته دقت

 یا سینوسها و چشم اطراف در عالئم

 مرکز یک به سریعاً بینی از خونریزی

 .کنند مراجعه درمانی بهداشتی

 به مبتال که نشده کنترل دیابت از بیماران

 سیو آی در معموال شوند می شدید کرونای

 در .شود  می مراقبت ایزوله فضاهای در و

 در سیاه قارچ به ابتال صورت در نتیجه

 ابتال دلیل به اما دارند، قرار ایزوله شرایط

 .شوند نمی ایزوله بیماری این به

 استخراج آب ژرف در ایران

 

های محققان نشان داد که  ررسیب

 ژرف آب عنوان با آب اکتشاف مطالعات

حال حاضر در منطقه در . امکان پذیر است

 پمپاژ از استفاده با چاهی سیستان آبدهی

 و ثانیه بر لیتر 7 نفت شرکت پمپ توسط

 با که است دریا آب به نزدیک آن شوری

 دهی آب عمق کم چاه حلقه یک حفر

 با و بهتر خیلی کیفیت با البته و مذکور

. است دسترسی قابل کمتر های هزینه

 به ابتدا در مذکور چاه است ذکر به الزم

 بر لیتر 4 حدود آبدهی با) آرتزین صورت

 کوتاهی مدت گذشت از پس اما بود( ثانیه

 و شد خارج آرتزین حالت از سرعت به

 امکان پمپ صورت به آب خروج بنابراین

 .است پذیر
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 بی و بر  آنخواص گال

 
 آبدار رنگ، زرد یا سبز است ای میوه گالبی

 خوش طعمی دارای که شکل مخروطی و

 هم آمرود یا میوه شاه آن را .است معطر و

 آن شاداب و پیوندی میوه به و نامند می

 آسیای بومی گالبی گیاه. گویند آمرود شاه

 نواحی مخصوصاً شرقی اروپای و غربی

 قفقاز های کوه و ایران غربی شمال

 ترین مهم سیب از بعد این میوه. باشد می

 در آید، و به آن می شمار به دار دانه میوه

 زبان در و عَرمُوط یا سَفرجَل عربی زبان

 . گویند می PEAR انگلیسی

 گوناگون های طعم گالبی مختلف های گونه

 حاوی میوه این.  دارند شیرین تا ترش از

 آهن، کلسیم، ،ث و (E)  ای های ویتامین

 ای میوه گالبی چون. است روی و منیزیم

 در باشد، می ث ویتامین حاوی و آبدار

 . است مؤثر پوست زیبایی

. است آن بودن ملین گالبی خواص از

 موقع در که ریزی های دانه همچنین

 احساس دندان زیر گالبی خوردن

 بسیار بدن زائد مواد دفع برای کنید، می

 .است مؤثر

 آن انواع و گالبی گیاه

 سیب از سرما برابر در گالبی درخت

 بهار در گالبی های گل. است تر حساس

 همین به .شوند می باز سیب از زودتر کمی

 بهاره سرمای خطر معرض در بیشتر دلیل

 گالبی گیاه تابستان، در .گیرند می قرار

 گل. کند می تحمل سیب از بیشتر را گرما

 و ها شاخه انتهای در گالبی میوه و

 .آید می بوجود ساله دو های سیخک

 باید بارور، درختان هرس هنگام بنابراین

 میزان. کرد دقت ها سیخک حفظ در

 در تن 41 به معمولی های باغ در محصول

 موجود گالبی ارقام تعداد. رسد می هکتار

 مهمترین. است نوع 112 حدود ایران در

 : از عبارتند بومی ارقام

 شاه خراسان، میوه شاه کرج، میوه شاه

 کاشان، نطنز گالبی اصفهان، میوه

 سیبری، کرج، فصله سه مشهد، محمدعلی

 . پیغمبری گالبی

 بیش و کم که نیز خارجی های گالبی از

 آنژو،:  توان می شوند می کشت ایران در

 ژاندارک، دوشس، بارتلت، وینترنلیس،

 دوینه و ژیفار بوره کولمار، باسه،

 اروپا در که بارتلت. برد نام را دوکومیس

 و ترین مهم است، مشهور ویلیامز بنام

 .رود می شمار به گالبی ترین کشتس پر

 کهکیلویه در که جنگلی گالبی نوع یک

 انجوجک را است زیاد آن تخم و روید می

 نیست، استفاده قابل آن میوه. نامند می

 و افتد می خاک روی میوه که زمانی ولی

 می آوری جمع را آن تخم پوسد، می

 .دارد زیادی درمانی استفاده که کنند

 گالبی درمانی خواص  

 مورد که گالبی درخت مختلف های قسمت

: دنگیر می قرار درمانی و غذایی استفاده

. درخت پوست -3 برگ -1 میوه -1

)  پخته یا خام بصورت توان می را گالبی

 .کرد مصرف( کمپوت و مربا

 خاصیت که استآبدار  ای میوه گالبی •

 یبوست که افرادی. دارد دهندگی لینت

 در گالبی عدد 1 تا 1 کنند سعی دارند

 ولرم آب لیوان 1 بالفاصله و بخورند روز

 .شود تر قوی آن ملین خاصیت که بنوشند

 هضم آسانی به که است ای میوه گالبی •

 .شود می بدن جذب و

 است ریزی بسیار های دانه دارای گالبی •

. است زیاد آن هسته نزدیک خصوصاً که

 در و سلولزاست جنس از ها دانه این

 رو این از. شود نمی هضم گوارش دستگاه

 را روده و معده گوارش، دستگاه از عبور با

 در باقیمانده زائد مواد کلیه و کند می پاک

 .کند می دفع را شکم

 نور معرض در که گالبی پوست •

 تر غنی ویتامین نظر از دارد، قرار خورشید

 گالبی فیبر عمده قسمت ،عالوه به. است

 .است آن پوست در

 خوردن خون، فشار به بتالا در صورت •

 .کرد خواهد تصفیهرا  خون گالبی مرتب

 بسیار بدن داخلی غدد برای گالبی •

 اسید آن، پتاسیم و تانن. است مفید

 می حل باشد که اندازه هر به را اوریک

 نقرس، به مبتال افراد جهت همین به. کند

 بهره آن از توانند می رماتیسم و آرتروز

 .ببرند

 معالجه برایبا تاننی که دارد  گالبی •

 گالبی اگر .شود استفاده می سینه امراض

 .است بهتر سینه برای باشد گس کمی
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 رعشه ارسنیک دارابودن علت به گالبی •

 .کند می درمان را

 موجود گالبی در که دیگری مهم ماده •

 با که است( BORON)بور عنصر است

 پوکی بروز از کلسیم، جذب افزایش

 یائسه زنان در خصوص به استخوان

 .کند می جلوگیری

 برای مفیدند، استخوان برای که موادی •

 هایی میوه از گالبی. دخوب هستند نیز مغز

 حواس تمرکز و حافظه برای که است

 .است مفید

 بدن تقویت برای گالبی در موجود مواد •

 انسان توان و نیرو که هایی بیماری از پس

 در. است مفید بسیار برد، می تحلیل را

 کم سل، چون هایی بیماری نقاهت دوران

 آب مخلوط خوردن شدید ضعف و خونی

 .است مفید بسیار به و گالبی

 یا کننده ضدعفونی های میوه از گالبی •

 به خاصیت این و است مسمومیت ضد

 .است بودنش ملین و ادرارآور دلیل

 و بدن طراوت و شادابی موجب گالبی •

 .شود می پوست

 میوه دیابتی بیماران برای گالبی •

 آن قند اعظم قسمت چون است، مناسبی

 . است لوولوز و سوربیتول سلولز،

از نظر طب سنتی طبع گالبی سرد و 

 یا گالبی سینا، ابوعلیحکیم . خشک است

 مجاز بیماران اغلب برای را آن کمپوت

 .است خوانده «میوه شاه» را آن و دانسته

 در. دهد می افزایش را بزاق ترشح گالبی •

 پس.  کند می آسان را غذا هضم نتیجه

 .است مفید بسیار سالمندان برای آن پوره

( LININ) لینین گالبی در موجود فیبر •

 کاهش برای و بوده حل غیرقابل که است

 .است مؤثر بسیار خون کلسترول

 گالبی برگخواص 

 مفید کلیه برای گالبی برگ جوشانده •

 و کننده ضدعفونی ادرارآور، چون .است

 رو این از. است مثانه کش میکروب

 مصرف را آن ادراری عفونت به مبتالیان

 دفع را ادرار مجرای سنگگالبی . کنند می

 برگ گرم 122منظور این برای .کند می

 به آب لیتر یک در را گالبی درخت جوان

 سه در را آن و کنید دم دقیقه 12 مدت

 .کنید تناول استکان 1 تا 1 میزان به وعده

 شفابخش دارویی گالبی برگ کرده دم •

 می آرام را اعصاب است، خوابی بی برای

 می درمان را میگرنی سردردهای و کند

 .کند

 است، جنگلی گالبی تخم که انجوجک •

 را متشنج اعصاب و است کرم کننده دفع

 شیره و کوبیده را آن اگر .دهد می تسکین

 زیاد خونریزی بندآمدن برای بگیرند، را آن

 .است مفید قاعدگی در

 :نکته

 است، مشکل کمی گالبی پوست هضم* 

 دارند ضعیفی معده که کسانی رو این از

 بصورت را آن یا نخورند پوست با را آن

 .کنند مصرف کمپوت

 مصرف رسیده کامالً گالبی است بهتر* 

 راحت آن هضم و بیشتر آن خواص تا دشو

 .باشد تر

 آب گالبی خوردن از پس است بهتر* 

 ایجاد حساس افراد در زیرا .ننوشید سرد

 .کند می نفخ

 خام گالبی گرم 011 در موجود مواد

 کالری کیلو 10 انرژی

 گرم 11 کربوهیدرات

 گرم 3/1 خام فیبر

 (خوب منبع* )گرم 0/1 خوراکی فیبر

 گرم میلی 11 کلسیم

 گرم 11/2 آهن

 گرم 11/2 روی

 (خوب منبع* )گرم میلی 111 پتاسیم

 (خوب منبع* )میکروگرم 10 فلوئور

 A 9/1 RE ویتامین

 (خوب منبع* )گرم میلی E 4/0 ویتامین

 گرم میلی C 4 ویتامین

 (خوب منبع* )میکروگرم 7 فوالت

 فلوئور، چون ریزمغذهایی حاوی گالبی

 سالمتی برای که است بور و کرم ،مسلنیو

 مفید بسیار بدن های ریزمغذی تأمین و

 .است
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 تامین انرژیدستاوردهای بشر در 
 

ها سد قوسری و باسرتانی    ساله است که نمونه آن 722-122ایران در تولید ثروت انرژی در بدنه خود شاهد سدهای بسیاری با سابقه تاریخی 

 .قم است-کبار بر روی رودخانه کبار جاده قدیم کاشان

 اند های زیستی و غیره پر استفاده شده وختانرژی گرمایی زمین، انرژی ناشی از س تامین های دیگری مانند روش در کنار این روش،امروزه، 

هرای آسرمانی    تغییرات اقلیمی شامل بارش ناگهانی سنگ .استفاده نادرست از منابع آبی بدون توجه به چرخه آب اثرات مخربی داشته است 

های دیگری مثل انرژی گرمایی بررویم، کره    های اخیر باعث شده است به سمت تامین انرژی به روش ، طوفان و خشکسالی در سال(تگرگ)یخی 

 :پردازیم در ادامه به آن بیشتر می

 دیگر های کاهش روش تامین انرژی برق آبی و تامین انرژی به روش 

در صرورتی  . ترین دالیل آن هزینه بر بودن آن با شرایط خشکسالی تحمیلی اسرت  یکی از مهم .اند روش تامین انرژی برق آبی را کاهش داده

آبری بسریار    توانستیم آب دریاها مثل خلیج فارس و دریای عمان را به نقاط مختلف کشور به راحتی و بدون هزینه انتقال دهیم انرژی بررق  که می

های دیگر ترامین   از جمله روش. های آب شیرین کم دسترس بسیار پر هزینه شده است پر استفاده بود، ولی اکنون تامین انرژی پاک با سرچشمه

انرژی گرمایی ذخیره شرده در زیرر سرطح زمرین را     . های آبی، بادی و خورشیدی روش تامین انرژی گرمایی است انرژی تجدید پذیر به جز روش

 .های داغ اعماق زمین است که در اطراف نواحی آتشفشانی شاهد آن هستیم این انرژی حاصل از گرمای سنگ. نامند یی میانرژی گرما

هرای آتشفشرانی در    در ایران چشمه آب گرم به دلیل کروه . های آب گرم و آب فشان است های وجود انرژی زمین گرمایی شامل چشمه نشانه

در منطقه دریایی چابهار استان سیستان و بلوچستان نیز، پدیده آب فشان بره جرز ایجراد فرصرت گردشرگری       .شود فالت ایران به وفور یافت می

ای، مزرعه پرورش مراهی و گردشرگری بیشرتر     ها کشت گلخانه در کنار این نیروگاه. تواند به عنوان منبع تامین انرژی تجدید پذیر مطرح شود می

های صنعتی و مراکز گردشگری  ها و فعالیت ن گرمایی شامل تولید انرژی الکتریکی گرمایش ساختمانکاربردهای انرژی زمی. شود قابل توجیه می

 .است

 

آب ذخیره شده در پشرت سرد بلنرد کره انررژی      

محل تامین انرژی برق پتانسیل گرانشی زیادی دارد، 

تولیرد انررژی    ترا بررداری از ایرن آب    بهرره . آبی است

ترین روش هرا بررای تبردیل انررژی      الکتریکی از پاک

عمر تامین انررژی از منرابع آبری ایرران بسریار      . است

انرررژی آبرری در کنررار انرررژی خورشرریدی از . باالسرت 

های تجدید پرذیر بروده و همرواره مرورد      جمله انرژی

بشر سرابقه طروالنی مردتی در    . توجه ویژه بوده است

هرا بررای تولیرد     جاری رودخانه استفاده از نیروی آب

  (Hydropower)انررژی آبری  . انررژی مکرانیکی دارد  

یکی از اولین منابع انرژی مورد استفاده بررای تولیرد   

و اکنون بزرگتررین منبرع    هبود( انرژی برق آبی) برق

 . انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق است

 انرژی گرمایی، انرژی تجدید پذیر
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 سالگرد پنج سالگی ای نهنگ

برداری قرار گرفته است که در استان اردبیرل و در دامنره کروه سربالن      نخستین نیروگاه زمین گرمایی ایران در شهر مشگین شهر مورد بهره

هرای آترش    در همره قلره  . کنرد  برداری ایران در جمع نه کشوری قرار گرفته است که از این طریق انرژی تامین می بهرهبا این . احداث شده است

های زمرین گرمرایی وجرود     فشانی همچون دماوند، سبالن و تفتان و شهرهایی همچون خراسان و آذربایجان شرقی وغربی امکان احداث نیروگاه

قبرل از ایرران   . مجددا در دستور کار قرار گرفت 1374قبل از انقالب کلید خورده بود که در سال ( ژئوترمال) احداث نیروگاه انرژی گرمایی. دارد

در این میران  . اند کشورهایی ماننده آلمان، ترکیه، روسیه، ایاالت متحده آمریکا، ژاپن، فیلیپین و نیوزلند به تامین انرژی از این طریق دست یافته

 .اند غیر آتش فشانی شناخته شده کشورهای ترکیه و آلمان

ایست، و انرژی گرمایی به دلیل نوع خاص وسایل حفاری کره ماننرد حفراری     ترین منبع تامین انرژی تاکنون انرژی هسته شود ارزان گفته می

  .نفت و گاز هم نیست، تاکنون بیشتر هزینه بر بوده است، تا تامین کننده نیازها

 

 

 شود؟ انرژی گرمایی چطور تامین می
شرود و در کنرار آن    متر حفرر مری   3222هایی با عمق  است چاه( ژئو ترمال)های تولید برق که از طریق انرژی زمین گرمایی در یکی از روش

هرایی کره در سرطح     شود و با توربین کنند و بخار آب از چاه دیگر خارج می سپس آب را به درون چاه اول تزریق می .شود چاه دیگری حفاری می

 توان از آن بخار آب داغ، برق تولید کرد شود می نصب می زمین

 

 «ای نهنگ»مصاحبه با اهالی 

ای داریررم بررا  مصرراحبه« ای نهنررگ»سررالگی  1در 

، کره در  «الکترونهنرگ فراطر سرماوات   »مدیرعامل 

 :شود ادامه تقدیم می

 در 1361 متولرد  دهکرردی  ور کروهی  طاهره دکتر

 فنری  هنرسرتان  وارد 1302 سال در او. است مشهد

بره صرورت    نروین  فنرون  فراگیرری  به و شد مشهد

 تاسریس  از پس 1307 سال از وی. پرداخت هنری

 ای قالب در هنری ابزار ارائه به کارون هوشمند تیم

 فرراطر الکترونهنررگ تاسرریس بررا. پرداخررت نهنررگ

 دانرش  و هنرر  و آثار معرفی در او کوشش السماوات

 احیرای  موجرب  مشرهد  مذهبی آثار و ایرانی اصیل

تولیررد  .شررد ترراریخی پنهرران دانررش از بخشرری

های کشاورزی همواره مدنظر او بوده اسرت،   فرآورده

و این موجب رویکرد ای نهنگ به ارائره محصروالت   

در ادامرره از ایشرران  . روسررتا دوسررت شررده اسررت 

 :خواهیم قدری درباره خود بیشتر بگوید می

 هدف از تاسیس آن چه بود؟. نهنگ بگویید درباره ای

. هایی مثل نرانو و سبززیسرت اسرت    تمرکز این شرکت بر فناوری. بر پایه هنر و فناوری تاسیس شده است( الکترو نهنگ فاطر سماوات)نهنگ  ای

در واقرع، هردف   . کنرد  دارد، مسیر خرود را طری مری    ای نهنگ شرکتی دریا دوست است که با سمت و سو به هنر و محصوالتی که نشانی از دریا

شناسند، که در کنرار   مردم ما دریا را بیشتر با شمال می. اصلی در ای نهنگ بهره بری از دریا و ساحل آن با حفظ فرهنگ تاریخی مان بوده است

های فرهنگی هنری  ر ساحل جنوبی، پر از جاذبهدر حالی که ایران با چندین کیلومت. شناسند جنگل قرار گرفته و فرهنگ آن منطقه را خیلی می

خواستیم در قالب محصوالت ای نهنگ سواحل اقیانوسی حمل و نقل دریایی کشتی های برین المللری    می. ها کمتر آشنایند هست که مردم با آن

 . نرم افزار رودخانه این شد که یکی از اولین محصوالت الکترونهنگ فاطر سماوات، شد. و جزیره هایمان را بهتر معرفی کنیم
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 ها در ارتباط هستید؟ از چه طریق با مشتری

نهنگ است که در وضعیت کرونایی و آلودگی هوا همواره سعی کردیم که با مشتریان و مخراطبین در   ترین راه ارتباطی از طریق سایت ای مهم

پارچینا و داستانان در واقرع، هنرر و فرهنرگ اصریل     . های این ارتباط یکی از وظایف بخش توسعه بوده است فراهم آوردن زمینه. باشیمارتباط 

. هرم کره نخسرتین نشرریه فنراوری برا رویکررد جغرافیرا منطقره ای اسرت          « نهنگ نرو »نشریه . دهند ای نشان می ایران را به طریق چندرسانه

هرای هنرر و سبززیسرت     ضمن اینکه بخش. ایم دات همواره برای بازاریابی در منطقه مهم بوده است که به آن پرداختههای صادرات و وار چالش

 .کند نیز ارتباط با زندگی اکنون را برقرار می

 کنید؟ در وضعیت تحریم کشور، چطور کار می

های خرارجی مخاطبران پرروژه     به واسطه تحریم. ری داردت کند اثر سنگین های مستقلی مثل ای نهنگ وارد می خودتحریمی که دولت بر بخش

المللی چند زبانه داستانان اسرت، انن در ارائره    های ما که پروژه بین ترین پروژه ها دچار مشکل هستند؛ یعنی یکی از مهم داستانان در پرداخت

صنایع دستی حصیر، چوب و کاشی داستانان را بره  ما محصوالت . ها صادق نیست این در مورد همه پروژه. محصوالت با محدودیت مواجه است

هدف این است که کسب و کرار  . شود های داخلی ارائه می دهنده کنیم، و سایر محصوالت مستقل شرکت به سفارش مخاطبین داخلی عرضه می

ت، در شرایط سرخت نیرز وارد   خودمان را در همین شرایط هم رشد دهیم، طوری که بتوانیم دانش فنی خود را که در حد ایجاد خط تولید اس

 . رقابت کنیم

 

 

 درباره محصوالت ای نهنگ که گفتید بیشتر توضیح دهید

کننرد   های علمی را ارائه می محصوالت ای نهنگ دو دسته کلی دارند؛ یک دسته که صنایع دستی شامل فرش، گلیم، تابلوهای کاشی و عروسک

هرای   ساز طبیعی است که مناسب پوست های دست مثال این دسته صابون. کنند میو دریایی را ارائه  و دسته دیگر که محصوالت فناوری زیستی

 .باشند حساس و سنین مختلف می

پارچینرا  . ها شامل ارائه کارهای هنرری مثرل پارچینرا هسرتند     این. اند ای ای نهنگ نیز خیلی مورد استقبال قرار گرفته البته، تولیدات چندرسانه

این کار همیشره  . شود داستانان کار هنری دیگری است که مشابه پارچینا دیده می. کند ای دنبال می ورت چندرسانهبازنمایی اشعار موالنا را به ص

در حروزه رسرانه محصرول    . هر مطلبی حداقل به دو سه زبان زیرنویس دارد اغلب شامل کالم و زندگی بزرگان دین است. رویکرد چند زبانه دارد

رسرا و   هرای دیگرری نیرز داریرم مثرل ای      پروژه . ور دهکردی است را داریم، که سردبیر آن فاطمه کوهی« ونهنگ ن»نشریه بیشتر شناخته شده 

روز  7تمرکز الکترو نهنگ فاطر سماوات برر ایرن اسرت کره     . کنند چنان ادامه دارند، و محصوالت خود را به صورت فصلی ارائه می که هماطلس 

ارائه دهد، که این البته بیشتر شامل محصوالت کشاورزی و روستا دوست و صرنایع   enahang.irدر سایت ساعته محصوالت خود را  14هفته و 

 .دستی است

 چطور توانستید کارتان را توسعه بدهید؟

. ارددما کارها را پروژه محور پیش می بریم فاز اول همیشه تحقیقات است و بعد از اجرا وارد فاز ارائه میشود که ارائره همیشره هنرر را در خرود     

. شرود را بازشناسری و حفرظ کنریم     قبال در فضای هنری که روزها در آن کنشگر بودیم، دوست داشتیم آنچه که میراث فرهنگی ما شناخته مری 

بعرد از  . گرفتیم، و روزهایی هم دست به قلم شدیم و سعی کردیم کارهای نرویی ارائره کنریم    روزهایی ما سوار بر امواج از هنر و فناوری تاثیر می

دتی به این نتیجه رسیدیم که باید نتایج برخی تحقیقاتمان عملیاتی شود که وارد ساخت شدیم نمونه کارها شامل شناورسازی هوشرمند تریم   م

پرس از آن،  . در حوزه فناوری نانو موفق به تولید ماسک با پوشش نانو شدیم که ضردآب هرم هسرت   . شود که مثال آن در اطلس است کارون می

 .ها نقش مهمی دارد مورد توجه قرار گرفتند که شیمی ترکیب در آن های علمی عروسک
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چنرد  . کنرد  به عالوه، تغییرات آب و هوایی هم در کار ما اختالل ایجاد می. موضوع این است که فقط تحریم خارجی نیست که درگیر آن هستیم

نهنگ همیشره مشرکالت را بره     ای. اند تاثیر قرار گرفتهسالی است که محصوالت کشاورزی در منطقه ما به واسطه سرمازدگی و تغییر اقلیم تحت 

در واقرع، افرزایش   . دنبال این هستیم که محصوالت زیست اقلیم پایردارتری ارائره کنریم   . گیرد برای تغییر و بهبود در نظر میهایی   عنوان فرصت

 . دهد ماند که اثر خود را در آینده نشان می تحقیقات مثل بخش پایینی کوه یخ می

 ؟ گذرانید تی فراغت را چطور میاوقا

 یکنم تا در خالل زندگی معمول چیزهرایی بررا   ریزی می در واقع اوقات فراغتم را برنامه .ولی فقط این هم نیست ،کنم من بیشتر ورزش می ،خب

 .برم گاهی هم دست به قلم می .تقویت ای نهنگ پیدا کنم

 چه چیزهایی می نویسید، مقاالت علمی؟ 

چندین داستان کوتراه  . پردازم تخیلی می-هر زمان که فرصتی دست بدهد، به نوشتن رمان علمی. نه، مقاالت علمی که کار نشریه نهنگ نو است 

 . به چاپ رسیده است Plightها در مجله آنتارکتیکا تحت عنوان  ام که یکی از آن نوشته

هسرتم، و وقرت    Big Dataداور نشریه . کنم وبینارهایی در زمینه دارویی شرکت می در زمینه مقاالت علمی االن چندین سال است که سمینار و

 . پردازم گذارم و به داوری مقاالت تخصصی می می

 

 و سخن پایانی؟

آوری اسرناد و مردارکی در حروزه تراریخ، علرم، ادب و هنرر        های زیادی از عمرمان را صرف جمع اندیشه درباره سخنی تازه، ما را واداشت تا سال

فنی بودن کارهای بدوی که آغاز کرده بودیم کمک کرد که بتوانیم با استفاده بهتر از فناوری به محصوالت خود رنرگ فرهنگری و هنرری    . کنیم

رساله دکترای خود را که مرتبط با موتورهای جستجو است را به تصویب رساندم در پی یک موتور جسرتجوی   57مثال  پس از آنکه سال  .بدهیم

 . نهایت ساختار ماده داشته باشیم اختصاصی بودم که بتوانیم با آن جستجوی علمی درون بی

ایرن دانرش در   . مطلوب پیدا کنیم این کار را با رساله به اتمام رساندم این یک کار تخصصی است که بین ساختارهای زیستی مخصوصی ساختار

ای نهنگ به تکمیل پروژه محصوالت زیست پایه منجر شد؛ یعنی محصوالت کشاورزی قدیمی با دانش امروز دیگر فقط استفاده معمول خرود را  

ال طول کشید ولی وقتی وارد ای نهنگ شد بره سررعت توانسرت    س 4این کار . ندارند و در صنعت دوستدار محیط زیست نیز بکار برده می شوند

در حرال حاضرر، در حرال    . یکی از پروژه های باز را وارد فاز ارائه به مشری کند و فرهنگ استفاده بهینه از مواهب طبیعت را بیشتر جرا بیانردازد  

ی روز بزرگداشت بزرگترین مهندس ایران را مری خواسرتیم   و این روند همیشه در شرکت تکرار میشود مثال وقت. نهنگ هستیم بهبود و توسعه ای

خب بازدید از این بازی نشان داد که باید بیشرتر  . را ارائه کردیم« الدین طوسی نصیر آسمان خواجه»بازی سرعتی برخط  1350برگزار کنیم سال 

 در این زمینه فعالیت کنیم

 . هایمان هستند و امید داریم در این راه استوار بمانیم در عین حال هنوز، خوانندگان شاهد فقط بخش کوچکی از تالش
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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 ارسال کنید
Tahere.koohi@gmail.com 
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