
هَاد اعفٌجی تِ ززهین عسَى فقزاذ 

 کلیح ززجوِ ؽذُ+کوک هی کٌذ

 

العسیکی کِ ّواًٌذ یک ػضلِ  

 هقٌَػی رفسار هی کٌذ

 

عاخسارّای خزیٌر ؽذُ عِ تؼذی کِ 

 کلیح !+ؽکل ّایؾاى را تِ یاد دارًذ

 

تؼذی تزای  3گذر اس تؼذ عَم خزیٌر 

 additiveافشٍدى یک تؼذ جذیذ تِ 

manufacturing 
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 عخي آغاسیي

 تِ ًام خذا

 تا عالم خذهر ؽوا دٍعساى گزاهی،
 

سعی ها ّوَارُ بز تزجوِ ٍ ارائِ هتفاٍت تزیي، کاربزدی تزیي  ٍ جدیدتزیي هطالب در هوَرد      

هَاد اسفٌجی بِ تزهین ستَى فقزات کووو      «هطالب ایي شوارُ .  پلیوزّا ٍ هَاد هزتبظ است

کلیپ تزجوِ شدُ، الستیکی کِ ّواًٌد ی  عضلِ هصٌوَعوی رفوتوار هوی کوٌود،              + هی کٌد

 3، گذر اس بعد سَم پزیٌت   ! ساختارّای پزیٌت شدُ سِ بعدی کِ شکل ّایشاى را بِ یاد دارًد

اصطالحی است کِ بوِ    }  additive manufacturingبعدی بزای افشٍدى ی  بعد جدید بِ 

 .ّستٌد »{ساخت اجسام بِ صَرت الیِ الیِ ارتباط داُ هی شَد

 . هثل ّویشِ، هٌتظز هطالب ٍ ًَیسٌدگاى جدید ّستین

 .بزای پیَستي بِ کاًال تلگزاهی پلیوزًاهِ کافی است عبارت سیز را در تلگزام ٍارد کٌید

 

 با تشکز اس ّوزاّی تاى

 تا زؾکز

 Polymernameh@gmail.com 

@Polymernameh 
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 .زَهَرّای عزعاًی عسَى فقزاذ ّغسٌذ

ایي زین یک خیًَذ خلیوز سیغر زخزی ة  

خذیز را کِ هی زَاًذ تزای حوایر اس عسَى 

فقزاذ فقظ تِ اًذاسُ ٍ ؽکل هٌاعة رؽذ 

 .کٌذ را اتذاع کزدُ اًذ

کِ در ًؾغر اًجوي ؽیوی آهزیک ا در    

زَهَرّای ع س َى     .  عاى دیگَ ارائِ ؽذ

فقزاذ اغلة ًیاس تِ ػول جزاحی زْاجوی 

یا اعسفادُ اس رٍػ ّای کوسز زْ اج و ی    

هیلِ ّای زیساًی َه ی     دارد هی زَاًٌذ اها

تغیار گزاى قیور تایذ تِ جای کاً ا  اس    

رٍػ لَ، کن ّشیٌِ .  دعر رفسِ قزار گیزًذ

 .زز اس درهاى ّای رایج اعر

زین تا اعسفادُ اس هَادی کِ هی زَاًٌذ آب 

اس دعر دّذ ٍ تِ اًذاسُ السم تزای ػ و ل   

 .جزاحی کوسز زْاجوی کَچک ؽَد

ٍ سهاًیکِ کاؽسِ ؽَد خیًَذ های ؼ اذ را     

جذب کزدُ ٍ گغسزػ هی یاتذ زا تِ ج ای  

ایي خیًَ ذ  .  کاًا  اس دعر رفسِ قزار گیزد

ّوچٌیي تا هَاد زثثیر کٌٌ ذُ ٍ    (  تافر) 

 دارٍّای درهاًی خز هی ؽَد

تا اعسفادُ اس آسهایؾگاُ ٍ هزحلِ ت ؼ ذی   

آسهَى خیًَذّا تزای هذذ سهاى اع ر ٍ    

 »رؽ ذ    ّ ای کدغ َ     «تِ یاد آٍریذ 

رًگارًگ کِ تِ اعفٌج ّایی تا ؽ ک ل     

حیَاى در آب رؽذ ه ی ک زدً ذا ت ا         

اعسفادُ اس ایذُ ای هؾاتِ، داًؾو ٌ ذاى   

تافر خلیوز سیغر زخزیة خ ذی زی را     

ایجاد ًوَدًذ کِ سهاًی کِ ت ا ػ و ل        

جزاحی در هْزُ ّای آعیة دیذُ ق زار  

هی گیزد، تایذ تِ فقظ تِ اًذاسُ ٍ ؽک ل  

هٌاعة رؽذ کٌٌذ زا عسَى ف ق زاذ را     

 .ززهین کٌٌذ

 /55هحققاى کار خَد را حاضز در جلغِ 

)هلی ٍ ًوایؾگاُ اًجوي ؽیوی آهزیکا   

ACS در عاى دیگَ ارائِ ًوَدًذ. 

لَ ٍ زیوؼ در کلیٌیک هایَ تِ دً ث ا      

راّی تزای دره اى ت ی و اراى دارای         

 هَاد اسفٌجی بِ تزهین ستَى فقزات کو  هی کٌد 
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ؽثیِ عاسی فزآیٌذ درهاى تیوار تِ ػٌَاى 

 .آسهایؼ ّای تالیٌی اعر

تِ هٌظَر ایجاد تافر ّای زا حذی ارساى   

زز عاسگار تِ ّوزاُ زَاًایی ػول جزاح ی  

عسَى فقزاذ، لَ، کِ در کلیٌیک ه ای َ     

اعر، ٍ داًؾجَی ف َ  دک س زای اٍ،        

صیفیٌگ  لیَ، دکسزی، تِ دًثا  یک ه ادُ  

اعر کِ هی زَاًذ تِ اًذاسُ عاسگ ار ت ا     

عسَى فقزاذ دیْیذرازِ ؽَد، ٍ عد ظ،  

یک تار کاؽسِ ؽَد، جذب هایؼاذ اس تذى 

کٌذ، تِ جای هْزُ اس تیي رفسِ گغس زػ  

 .یاتذ

  َ خ ل ی   ] هحققاى تا ازقا  ػزضی اٍلی گ 

تزای ایجاد یک [  فَهاراذ(  ازیلي گلیکَ ) 

دارتغ س ی اس       -قفظ آتذٍعر زَخالی 

آغاس کزدًذ کِ خظ اس آى ه ی        -تافر 

زَاًذ تا هَاد زثثیر کٌٌذُ خ ز ؽ َد ٍ       

ل َ ه ی گ َی ذ         .  ؽَدافالح ّوچٌیي 

ٌّگاهی کِ ها ایي لَلِ قاتل ارز ق ا را     " 

عزاحی کزدین، ها هی خَاعسین زا قادر تِ 

کٌسز  اًذاسُ دقیق تافر تزای خ ز  

کزدى فضای خؾر تاقیواًذُ خ ظ  

ای ي  ".  اس تزداؽسي زَهَر تاؽی ن 

خضٍّؾگزاى ّوچٌیي ًیاس دارًذ زا 

رًٍذ گغسزػ را کٌسز  ًوای ٌ ذ،   

چزا کِ اگز قفظ تغیار ع زی غ     

رؽذ یاتذ، یک جزاح هوکي اعر 

سهاى کافی تزای تِ درعس ی ق زار     

دادى آى در هَقؼیر را ًذاؽسِ ت اؽ ذ، در     

حالی کِ یک رؽذ آرام تِ هؼٌای فزاز ز اس    

 .سهاى السم تزای ػول جزاحی اعر

 هٌْذط هغؼَد عایفی: ززجوِ ؽذُ زَعظ
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 پللللالللل لللل لللل   لللل   للل    

ػضلِ حیَاى  ًیاس دارد کِ قَی تاؽذ تِ 

: عَر کافی زا کزًؼ را زحول کٌذ

ٍ : ّوچٌیي تایذ هٌؼغف ٍ کؾغاى تاؽذ

یافسي خلیوزی . خَد ززهین ؽًَذُ اعر

کِ ّوِ ایي خَاؿ را داؽسِ تاؽذ تِ 

اها، هحققاًی اس . چالؼ زثذیل ؽذُ اعر

داًؾگاُ اعسٌفَرد، ًاًجیٌگ، یَ عی 

ریَرعایذ، ّارٍارد ٍ داًؾگاُ کلزادٍ 

گشارػ دادًذ عٌسش العسیکی کِ خَاؿ 

خلیوز آًْا . ػضلِ حیَاى را زقلیذ هی کٌذ

ًیش در دهای هحیظ خایذار اعر ٍ حغایر 

 Natureکار آًْا در . تِ آب ًذارد

Chemistry تِ چاج رعیذُ اعر. 

هقالِ ای در      تِ فَرذاخیزا ًسایج ایي کار 

ًسؾار یاف س ِ   ا   Nature Chemistryهجلِ

  .اعر

 

 :تزای اعالػاذ تیؾسز هقالِ را هغالؼِ ًواییذ

 

Cheng-Hui Li et al. A highly 

stretchable autonomous self-

healing elastomer, Nature Chemis-

try (2016). 

DOI: 10.1038/nchem.2492  

 هٌْذط هغؼَد عایفی: ززجوِ ؽذُ زَعظ

  العسیکی کِ ّواًٌذ یک ػضلِ هقٌَػی رفسار هی کٌذ

 .زقَیز خلیوز خَد ززهین ؽًَذُ دارای سًذگی هغسقل قاتل کؾؼ
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ٍ داًؾگ اُ   MITهٌْذعاًی اس داًؾگاُ 

( SUTD) زکٌَلَصی ٍ عزاحی عٌگاخَر   

اعسفادُ کزدًذ اس ًَر ت زای خ زی ٌ ر         

عاخسارّای عِ تؼذیی کِ عاخسار اف ل    

ح س ی خ ظ اس        .  « تِ یاد دارًذ» خَد را

کؾیذُ ؽذى، خیچاًذى ٍ خن ک زدى در    

اس هارخی    -سٍایای خیلی سیاد، عاخسارّا

ز ا  -ّای کَچک ٍ  گل ّای چٌذهادُ ای

یک الوثٌی تا ارزفاع یک ایٌچی اس ت ز     

خظ اس دٍثاًیِ حزارذ دیذى ز ا      –ایفل 

دهای هؾخـ تِ ؽکل قثلی خَد تاس هی 

 .گزدد

جی تیاى کزد کِ رٍػ ها ًِ ز ٌ ْ ا    

تؼذی در ات ؼ اد        4خزیٌر 

هیکزٍى را فزاّن هی کٌذ 

تلکِ ارائ ِ ه ی ک ٌ ذ         

دعسَراذ تزای خزیٌر خلیو زّ ای دارای     

حافظِ ی ؽکلی کِ هی زَاًٌذ کؾذُ ؽًَذ 

تزاتز تیؾسز اس آًْایی ک ِ ت َع یل ِ          3/

. خزیٌسزّای زجاری هزعَم خزیٌر ؽذُ اً ذ 

تؼذی را تزای هحذٍدُ  4ایي هحقَ  خزیٌر 

ٍعیؼی اس کارتزد ّای ػولیاز ی، ؽ اه ل      

زجْیشاذ سیغر خشؽکی، ع اخ س ارّ ای     

فضایی آرایؼ خذیز ٍ علَ  ّای خَرؽیذی 

فسٍَلساییک زغیز ؽکل دٌّذُ، ززفیغ رزث ِ  

 .هی دّذ

 

هقالِ ای در      تِ فَرذاخیزا ًسایج ایي کار 

  .ًسؾار یافسِ اعرا Scientific Reportsهجلِ 

 

 :تزای اعالػاذ تیؾسز هقالِ را هغالؼِ ًواییذ

Qi Ge et al. Multimaterial 4D 

Printing with Tailorable Shape 

  !عاخسارّای خزیٌر ؽذُ عِ تؼذی کِ ؽکل ّایؾاى را تِ یاد دارًذ

بزج ایفل دارای حافظِ شکلی با استفادُ اس 

. بعدی شد 3پزیٌت  هیکزٍاستزیَلیتَگزافی پزتَافکي

ایي ًوًَِ پس اس ًزم شدى بز رٍی ی  سکِ سٌگاپَری 

 .گزم شدُ، باسگشت اس خویدگی ًشاى دادُ است

هیٌی چٌگ  دارای حافظِ شکلی چٌدهادُ ای پزیٌت 

 شدُ سِ بعدی

ززجوِ ؽذُ 

هٌْذط : زَعظ

 هغؼَد عایفی



 ِ  7ف ف ح 

 خلیوزًاهِ 

تا هَفقیر چاج ع ِ      LLNLهحققاى 

تؼذی عاخسارّای زغییز ؽکل دٌّذُ ک ِ  

تزای ؽکل دّی هجذد خَدؽاى سهاًیکِ 

در زواط تا گزها یا تز  قزار گزفسِ ه ی    

زَاًذ زا ؽًَذ یا زا ًؾًَذ را تِ ًو ای ؼ   

 .گذاؽسٌذ

 Lawrence Livermoreزیوی اس      

National Laboratory   هحققاى ایي

عاخسارّا زغییز ؽکل دٌّذُ چاج ع ِ  

تؼذی ؽذُ را ًؾاى دادًذ کِ هی زَاً ذ  

تزای ؽکل دّی هجذد خَدؽاى سهاًیکِ 

در زواط قزار گزفسِ ت ا  

گزها یا تز ، زا ؽًَذ ی ا  

ٍ   .زا ًؾًَذ  -ایي هی ک ز

عاخسارّا اس ج َّ ز   

خلیوزی رع اً ا ٍ       

خاعت دٌّذُ هحیغی زْیِ ؽذُ اًذ کِ در   

 .ایي آسهایؾگاُ اخسزاع ؽذُ اعر

هقالِ ای در      تِ فَرذاخیزا ًسایج ایي کار 

 The journal Scientific Reportهجلِ 

  .اًسؾار یافسِ اعر

 :تزای اعالػاذ تیؾسز هقالِ را هغالؼِ ًواییذ

More information: Jennifer N. 

Rodriguez et al. Shape-morphing 

composites with designed micro-

architectures, Scientific Re-

ports (2016). 

DOI: 10.1038/srep27933  

تؼذی تزای افشٍدى یک تؼذ جذیذ  3گذر اس تؼذ عَم خزیٌر 

افغالحی اعر کِ ت ِ    }   additive manufacturingتِ 

 {عاخر اجغام تِ فَرذ الیِ الیِ ارزثاط داُ هی ؽَد

ززجوِ ؽذُ 

هٌْذط : زَعظ

 هغؼَد عایفی



 

 هٌسظز ًظزاذ ؽوا دٍعساى ػشیش ّغسین

دٍعساى ػشیشی کِ ػالقِ هٌذ ّغسٌذ هغالة ززج و ِ   

ؽذُ خَد را تا دیگزاى تِ اؽسزاک تگذارًذ هی زَاًٌ ذ  

ایي هغالة را تزای ها تفزعسٌذ زا تا ًام خَدؽاى اًسؾار 

 .یاتذ

 راُ ّای ارزثاط ها تا ؽوا

Telegram.me/polymernameh 

Linkedin: Masoud Tayefi 

E-mail: polymernameh@gmail.com 

 :عزاح هجلِ

 هغؼَد عایفی 

*** 

 :ًَیغٌذُ ایي ؽوارُ

 هغؼَد عایفی

 

 !*هٌسظز ًَیغٌذگاى جذیذ ّغسین*

 خلیوزًاهِ

 !هٌسظز ًظزاذ ٍ ّوچٌیي هٌسظز دریافر هغالة کَزاُ ززجوِ ؽذُ ؽوا، ّغسین

Telegram.me/polymernameh 


