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 ػخي آغاصیي

 تِ ًام خذا

 تا ػالم خذهر ؿوا دٍػساى گشاهی،
 

 

سعی هب ّوَارُ ثز تزجوِ ٍ ارائِ هتفبٍت تزیي، کبرثزدی تزیي  ٍ جذیذتزیي هطبلت در هوَرد      

چزا ثْیٌِ سبسی فصل هطتزن ثیي سهیوٌوِ ٍ     «هطبلت ایي ضوبرُ .  پلیوزّب ٍ هَاد هزتجط است

ٍ ثبتزی !  ، پلیوز پزیٌت سِ ثعذی ضذُ ای کِ هتبى را ثِ هتبًَل تجذیل هی کٌذ( 2ثخص) الیبف؟ 

 .ّستٌذ »کلیپ تزجوِ ضذُ! + سیستی خبلکَثی ضذُ رٍی ثذى اس عزق، ًیزٍ تَلیذ هی کٌذ

 

 . هثل ّویطِ، هٌتظز هطبلت ٍ ًَیسٌذگبى جذیذ ّستین

 

 ثب تطکز اس ّوزاّی تبى

 تا زـىش

 Polymernameh@gmail.com 

@Polymernameh 



 (2تخؾ)زشا تْیٌِ ػاصی فصل هـسشن تیي صهیٌِ ٍ الیاف؟ 

 ِ  پلیوزًبهِ خ ل ی و ش ً ا ه 
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واهدَصیر گشهاًشم هَسد اػسفادُ ل شاس ه ی     

 .گیشد

تٌاتشایي، دس ضالیىِ اًسخاب یه اصالش ػطص 

هٌاػة زمَیر وٌٌذُ لیف، صهیٌِ خل ی و شی    

هَسد اػسفادُ دس واهدَصیر سا دس ًظش داؿس ِ  

دس غیش ایي صَسذ، ؿوا تیـ س شی ي    .  تاؿیذ

. ػاهلیر ؿیویایی هَثش سا ًخَاّی ذ داؿ ر    

ایي هَضَع هی زَاًذ ػثة ٍضؼیسی وِ فصل 

صهیٌِ تْیٌِ ػاصی ًـذُ اػر 9  هـسشن لیف 

ٍ خَاف فیضیىی هطلَب تِ دػر ًوی آی ذ،  

ثستِ ثِ هبّیت سهیٌِ، ضوب ثبیذ سعی کٌویوذ   

  چِ گزٍُ عبهلی ثِ دست آیذ؟

تش خالف خلی آهیذّا، خلی الفیي ّا ًیاص ت ِ    

گشٍُ ّای هخسلف ػاهلی دس ػطص ال ی اف     

زمَیر وٌٌذُ تشای افضایؾ تشّوىٌؾ ّ ای  

ّیر ػاهلیر ػططی لات ل  .  ؿیویایی داسًذ

اػسفادُ تشای ّوِ گًَِ هَاد خ ل ی و شی       

دس ػَض، گشٍُ ّ ای    .  گشهاًشم ٍخَد ًذاسد

ػاهلی هَثش تشای یه خلیوش گشهاًشم خ اف  

هسفاٍذ اػر وِ تِ ػٌَاى هَاد صهیٌ ِ دس    

گزٍُ ّبی سطحی کِ در طجیعت در درجِ اٍل غیز لطجی اًذ، هطلَة   (پلی الفیي ّب)سهیٌِ غیز لطجی 

ایي هَضَع اغلت هی تَاًذ ثب استفبدُ اس هَاد سیالى کِ حبٍی . ّستٌذ

ایي عبهلیت ّبی سطح ثب سهیٌِ . گزٍّْبی آلکیل ّستٌذ، اًجبم ضَد

پلیوزی پلی اٍلفیي در کبهپَسیت گزهبًزم سبسگبر ّستٌذ ٍ در ًتیجِ، 

 .سبسگبری فزاّن هی کٌٌذ

 ز  ن  قطبی

 

 (PET)  یاون، 

هَثز تزیي رٍش، ایجبد عبهلیت ّبی اس لجیل گزٍُ ّبی کزثًَیل ٍ 

ایي گزٍُ ضیویبیی لبدر ثِ تذاخل . ّیذرٍکسیل ثز رٍی سطح لیف است

ثز ّوکٌص . ضیویبیی یب حتی ٍاکٌص ضیویبیی ثب سهیٌِ پلیوزی ّستٌذ

آى ّب سجت فصل هطتزکی ثْجَد یبفتِ در همبیسِ ثب استفبدُ اس الیبفی 

  کِ گزٍُ ّبی کزثًَیل ٍ یب ّیذرٍکسیل ًذارًذ، هی ضَد
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ایي هَضَع، ػولىشد واهد َصی ر دس     .  ؿَد

 .واستشد ًْایی سا زطر زاثیش لشاس دّذ

 

 اصالش ؿیویایی ػطص الیاف

سٍؽ اوؼیذاػیَى وِ ػاهلیر ػططی  سا     

ایداد هی وٌذ ؿاهل ایداد ٍاو ٌ ؾ ّ ای      

اوؼیذ وٌٌذُ دس هطیط هایغ یا گ اصی ه ی     

ایي هَضَع گشٍُ ّای ػاهل ی ض اٍی     .  ؿَد

اوؼیظى هاًٌذ وشتَوؼیل، وشتًَیل، الوس َى  

یا گشٍُ ّای ّیذسٍوؼیل تش سٍی ػط ص  9  ٍ 

دس .  لیف زمَیر وٌٌذُ سا ایداد هی و ٌ ٌ ذ   

ّواى صهاى، ایي سٍؽ اوؼیذاػی َى ً ی ض      

ایي هَض َع،  .  ػطص لیف سا افضایؾ هی دّذ

اًسمال زٌؾ اص صهیٌِ خلیوشی ض ؼ ی ف ٍ        

ػاصگاس تِ الیاف زمَیر وٌٌذُ لَی ٍ هطى ن  

 .سا تْثَد هی دّذ

 

 هضایای اصالش ؿیویایی 

یىی اص هضایای اصلی ایي سٍؽ اص الش          

ؿیویایی ایي اػر وِ تؼیاسی اص گشٍُ ّ ای  

ػاهلی هخسلف، اص خ ول ِ و شت ًَ ی ل،           

ّیذسٍوؼیل، وشتَوؼیل ٍ گشٍُ ّای دیگ ش  

 .هی زَاًٌذ تِ ػطص لیف اضافِ ؿًَذ

هی زَاًذ تشای ایداد تشّ و ى ٌ ؾ ّ ای            

ؿیویایی تا ّش صهیٌِ خلیوشی دس واه د َصی ر    

 .گشهاًشم اػسفادُ ؿَد

 

 هطذٍدیر ّای اصالش ؿیویایی 

اوثش سٍؽ ّای اصالش ؿیو ی ای ی، اخ اصُ           

وٌسشل هَثش غلظر گشٍُ ّای ػاهلی خ اف سا    

دس ػَض، گشٍُ ّای ػاهلی هخس ل ف   .  ًوی دّذ

 .دس یه صهاى اضافِ ؿذُ اًذ

تشخی اص گشٍُ ّای ػاهلی اضافِ ؿ ذُ، دس          

زشٍیح زؼاهل تا صهیٌِ خلیوشی هَثش ًخ َاّ ٌ ذ    

تٌاتشایي، واسایی سٍؽ اصالش خاییي ز ش اص    .  تَد

 .سٍؽ ّای دیگش اػر

 

 سٍؽ اصالش ؿیویایی 

سٍؽ ّای اصالش ؿیویایی اػسفادُ ؿذُ ت شای  

اصالش ػطَش لیف هَسد اػسفادُ دس واهدَصی ر  

 :گشهاًشم ػثاسزٌذ اص

 اذ وشدى ؿیویایی هشطَب    

 اوؼیذاػیَى ؿؼلِ    

 / UVاصالش اصى   

 (تؼیاس هَثش)اصالش وَسًٍا ٍ خالػوا اوؼیظى 

 هٌْذع هؼؼَد طایفی: زشخوِ ؿذُ زَػط



 ِ  5ص ف ط 

 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل  

اص ایي زؼذاد، اذ ؿیویایی اغلة لادس تِ اسائِ 

گشٍُ ؿیویایی خاف تش سٍی ػط ص ل ی ف      

تٌاتشایي، وٌسشل ؿیوی ػطص ل ی ف،     .  اػر

سٍؽ ّای دیگش اغلة زٌذ .  اهىاى خزیش اػر

گشٍُ هخسلف ؿیویایی تش سٍی ػطص ل ی ف   

اص ایي سٍ، هی ز َاً ذ ت شای      .  ایداد هی وٌذ

زَلیذ یه غلظر خاف اص ػاهلیر ؿیویای ی  

 .هَسد ًظش دؿَاس تاؿذ

اصالش تا خالػوا اوؼیظى هَثشیي سٍؽ اػر 

ایي خیًَذ تیي ػططی دس واهدَصیر سا .  اػر

اها، یه هطذٍدیر خالػو ا  .  افضایؾ هی دّذ

اوؼیظى ایي اػر وِ آًْا هؼوَال دس خ ال     

تشای دسیافر اصالش هٌاػة، .  زَلیذ ؿذُ اًذ

لشاس دادى لطؼاذ دس داخل هطفظِ هْش ٍ ه َم  

ؿذُ ٍ خوح گاص تِ تیشٍى لثل اص اػوال خالػو ا  

ایي هَضَع ػثة اػس ف ادُ اص     .  ضشٍسی اػر

ػول خال  وِ تِ زدْیضاذ گشاى لیور ًیاصهٌ ذ  

ّوسٌیي، .  اػر هی ؿَد وِ تایذ تِ دلر داؿر

ایي سٍؽ ًؼثر تِ فشآیٌذّای دیگش وِ ه َسد  

 .اػسفادُ اًذ، گشاى زش ٍ ٍلر گیش زش ّؼسٌذ

 هٌْذع هؼؼَد طایفی: زشخوِ ؿذُ زَػط
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زىٌَلَطی ّای صٌؼسی هَخَد تشای زث ذی ل   

هساى تِ هطصَالذ اسصؿوٌذزش، ّ و س َى      

 steam) زـ  ى  ی  ل ه  د  ذد ت  خ  اس        

reformation  ) دس دها ٍ فـاس تاال اًدام هی

ؿًَذ ٍ تِ زؼذاد صیادی اص ٍاضذّای ػولیازی 

ًیاص داسًذ ٍ گؼسشُ ای اص هطصَالذ سا ضاصل 

دس ًسیدِ، زىٌَلَطی ّای صٌؼ س ی   .  هی وٌذ

ضاضش داسًذ واسایی خاییي زثذیل هساى ت شای  

هطصَالذ خایاًی ٍ هی زَاًذ فمط دس ات ؼ اد   

 .تؼیاس تضسي السصادی تاؿذ

)آصهایـگاُ هلی السًغ الیَهَس داًـوٌذاى 

LLNL  )   ٍ زشویة وشدًذ صیؼر ؿـٌاػی

ػاخ ر اٍل ی ي       خشیٌر وشدى ػِ تؼذی سا

ساوسَسی وِ هی زَاًذ تِ طَس خیَػسِ اص هساى 

 .هساًَل سا دس دهای ٍ فـاس هطیط ایداد وٌذ

تاوس شی  ) ایي زین آًضین ّا سا اص هساًَزشاج ّا 

خذا وشدًذ ٍ آًْا سا ت ا    (  وِ هساى سا هی تلؼذ

خلیوشّایی وِ آًْا سا تِ ؿىل ساو س َسّ ای    

ًَآٍساًِ  خشیٌر وشدُ اًذ یا لالثگیشی و شدُ  

ؿی و ی داى     ) ػاسا تِىش .  اًذ، هخلَط وشدًذ

LLNL ُادػا ًوَدُ اػر و ِ  (  ٍ هذیش خشٍط

دسصذ فؼالیر خَد سا دسٍى      111ایي آًضین، 

تؼالٍُ ٍی اف ضٍدُ    .   خلیوش ضفظ ًوَدُ اػر

اػر وِ خلیوش داسای آًضین خشی ٌ ر ؿ ذُ      

تؼیاس اًؼطاف خزیش تشای زَػؼِ ّای آیٌ ذُ  

اػر ٍ تشای گؼسشُ ٍػیؼی اص و است شدّ ا،    

-خصَصا آًْایی وِ داسای ٍاوٌؾ ّای گ اص 

 .هایغ ّؼسٌذ ، هٌاػة اػر

( داًـوٌذ هطیط صیؼر زین) خَصف اػسَالسٍف 

تیاى وشد وِ زاوٌَى، تیـسش ساوسَسّای صیؼسی 

صٌؼسی، زاًه ّای داسای ّوضدُ تَدًذ وِ تشای 

 .ٍاوٌؾ ّای گاص هایغ ًاواسآهذ ّؼسٌذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زفىش خشیٌر آًضین تِ دسٍى ی ه ػ اخ س اس         

خلیوشی هؼسطىن دس سا تشای اًَاع خذی ذی اص    

ساوسَسّا تا خشٍخی تاالزش ٍ هصشف اًشطی خاییي 

 .زش تاص هی وٌذ 

خلیوش خشیٌر ػِ تؼذی ؿذُ ای وِ هساى سا تِ هساًَل 

 !زثذیل هی وٌذ

ػاسا تِىش ؿیوی داى آصهایـگاُ هلی السًغ الیَهَس ًگِ داؿسِ یه ٍی ال    

وشٍهازَگشافی سا وِ تشای اًذاصُ گیشی هیضاى هساًَل زَلیذی تَػیلِ خلیو ش  

 .داسای آًضین اػسفادُ ؿذُ اػر

پزٍتئیي را ثِ درٍى صوفوحوِ        -رسیي پیص پلیوز LLNLکٌیپ جٌیفز هحمك هَاد 

سیستن هیکزٍاستزیَلیتَگزافی پزتَافکي ثزای پخت پلیوز پزیٌت ضذُ سوِ ثوعوذی      

 .ثبرگذاری هی کٌذ



 ِ  7ص ف ط 

 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل  

دس آیٌذُ، ٍسصؽ وشدى ّن تذى ؿوا ٍ ّ ن    

 !گَؿی َّؿوٌذ ؿوا سا ؿاسط هی وٌذ

هطمماى دس والیفشًیا، زدْیضی سا اتذاع وشدُ 

وِ هی زَاًذ ضشواذ ٍسصؿی ؿ و ا سا         اًذ

 .دًثال وشدُ ٍ اص زؼشیك اًشطی زَلیذ وٌذ

دوسش ٍایي ٍ زیوؾ دس داًـگاُ ػاى دی گ َ   

والیفشًیا واس خَد سا دس ًـؼر تیي الولل ی  

اًدوي ؿیوی آهشیىا دس ػاى فشاًؼیؼ ى َ   

 .ًـاى دادًذ

ایي دػسگاُ تا هادُ ؿیویایی الوسیذ وِ ت ِ    

طَس طثیؼی دس ػشق خذیذاس هی ؿَد وِ ت ِ    

طَس ولی ّشزِ تیـسش ٍسصؽ وٌیذ، ت ذى    

 .ؿوا تیـش آى سا زَلیذ هی وٌذ

خضؿىاى همذاس الوسیذ ٍسصؿىاس ضشف ِ ای سا      

اًذاصُ گیشی هی وٌٌذ ٍ ّوسٌیي دس تی و اساى   

هؼوَلی تایذ آصهایـازی تشای زیضّایی هاً ٌ ذ   

 .تیواسی ّای للثی ٍ سیَی اًدام گیشد

لثل اص ایٌىِ ٍایي ٍ زیوؾ تِ آصهَى الوس ی ر   

تدشداصًذ، دوسش خَى گیشی دس فَاصل هخس ل ف   

ٍسصؽ سا اًدام دادُ ٍ تشای تشسػی اسػال ه ی    

دس ضال ضاضش تِ ػادگی یه ت شزؼ ة       . وشد

 .اػر

دػسگاُ آًْا دس اصل یه خال وَتی هَلر ت ا    

ًواد هٌسخثی وِ تش سٍی یه خٌدشُ واهل دسج 

 3ایي زین دسیافسٌذ وِ ایي خلیوش خشی ٌ ر     

تؼذی ؿذُ هی زَاًذ دس ػیىل ّای هسؼذدی 

هدذدا اػسفادُ ؿَد ٍ دس غلظر ت االز ش اص     

آًسِ وِ تا سٍؽ ّای دیذگاُ هشػَم آً ضی ن   

خخؾ ؿذُ دس هطلَل اهىاى خ زی ش اػ ر،      

 :اطالػاذ تیـسش دس. اػسفادُ ؿَد

Printable enzyme-embedded materials 

for methane to methanol conver-

sion. Nature Communications, DOI: 

10.1038/ncomms11900  
 پلیوز پزیٌت ضذُ سِ ثعذی جذیذ در سیستن هیکزٍاستزیَلیتَگزافی پزتَافکي

ثبتزی سیستی خبلکَثی ضذُ رٍی ثذى اس عزق، ًیزٍ 

 !تَلیذ هی کٌذ

 هٌْذع هؼؼَد طایفی: زشخوِ ؿذُ زَػط

http://dx.doi.org/10.1038/ncomms11900
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms11900
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 .ؿذُ اػر

ایي ایذُ هی زَاًذ اًشطی سا اص ت ذى ؿ و ا        

 .دسیافر وٌذ

ایي اٍلیي ًوًَِ اص ػلَل ػَخسی تذى اػ ر  

وِ اص اًشطی ّوَاسُ اص ػَخر صیؼسی هاًٌ ذ  

 .ػشق زَلیذ هی ؿَد

الىسشٍى ّای ًَاس هشوضی الوساذ تشای 

 زَلیذ خشیاى الىسشیىی 

تش اػاع الىسشیؼسِ، خضؿىاى هی ز َاً ٌ ذ      

 .همذاس الوسیر سا اًذاصُ گیشی وٌٌذ

ٍلسی یه گام خلَزش زصَس ؿَد ٍ یه تاز شی  

صیؼسی دس ػٌؼَس ػاخسِ ؿَد، آى خ شی اى     

الىسشیىی زَلیذ ؿذُ دس تشزؼة سا رخیشُ هی 

 .وٌذ

دس ضال ضاضش زٌْا زٌذ دُ هیىشٍ ٍاذ ل ذسذ  

ایي زین تِ دً ث ال   . هی زَاًذ تْشُ تشداسی ؿَد

ساّی تشای افضایؾ آى ّؼسٌذ وِ آى دس ًْایر 

 هی زَاًذ دػسگاُ ّای وَزه ها تاؿذ

هاًٌذ اًَاع ػاػر ٍ یا ؿایذ اگ ش ؿ و ا ت ا         

دػسْای داسای ػشلساى تش زلفي ّ َؿ و ٌ ذ     

 .لوؼی خَد ولیه وٌیذ

 هٌْذع هؼؼَد طایفی: زشخوِ ؿذُ زَػط

ولیح واهل ایي زىٌَلَطی و ِ  

زشخوِ ؿذُ ت ش  زَػط ایٌداًة 

لشاس دادُ ؿذُ اػر سٍی واًال 

 .سا هـاّذُ ًواییذ
@Polymernameh 



 

 هٌسظش ًظشاذ ؿوا دٍػساى ػضیض ّؼسین

دٍػساى ػضیضی وِ ػاللِ هٌذ ّؼسٌذ هطالة زشخ و ِ   

ؿذُ خَد سا تا دیگشاى تِ اؿسشان تگزاسًذ هی زَاًٌ ذ  

ایي هطالة سا تشای ها تفشػسٌذ زا تا ًام خَدؿاى اًسـاس 

 .یاتذ

 ساُ ّای اسزثاط ها تا ؿوا

Telegram.me/polymernameh 

Linkedin: Masoud Tayefi 

E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :طشاش هدلِ

 هؼؼَد طایفی 

*** 

 :ًَیؼٌذُ ایي ؿواسُ

 هسعَد طبیفی

 

 !*هٌسظش ًَیؼٌذگاى خذیذ ّؼسین*

 خلیوشًاهِ

 !هٌسظش ًظشاذ ٍ ّوسٌیي هٌسظش دسیافر هطالة وَزاُ زشخوِ ؿذُ ؿوا، ّؼسین

Telegram.me/polymernameh 


