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 و جایگاه ایرانفصل اول: فناوری نانو، رویکرد جهانی 

 واشه شناسی نانو

ثِ هؼٌی کَتَلِ اػتخشاج ؿذُ اػت دس ػبل ّبی اخیش ثِ عَس فضایٌذُ ای دس هتَى ػلوی « 2ًبًَع»، کِ اص ٍاطُ یًَبًی «1ًبًَ»پیـًَذ 

 هـبّذُ هی ؿَد.

 تعریف فناوری نانو

ّش « هیکشٍ»ًبًَهتش یک ٍاحذ عَل دس ػیؼتن هتشیک اػت ٍ ثش یک هیلیبسدین هتش ثب یک ّضاسم هیکشٍى داللت داسد. دس حبلی کِ 

هؼوَالً ثِ ػٌَاى یک كفت ثشای تَكیف اؿیبء، ػیؼتن ّب یب پذیذُ ّب ثب ٍیظگی ّبی « ًبًَ»چیض کَچک ؿذُ سا ثِ یبد هی آٍسد، 

ع اػتفبدُ هی ؿَد. ّش چٌذ ثشخی ًوًَِ ّبی اػتثٌب ًیض ٍخَد داسد؛ اهب ثیـتش خَاف هَخَد ًبًَ اص ًبؿی ؿذُ اص ػبختبس ًبًَهمیب

 ًبًَهتش آغبص هی ؿَد. nm111تب  nm1ػیؼتن ّبیی ثب اًذاصُ 

 3تفاوت های عمده بین نانومواد و مواد توده ای

اثشات  -1هَاد تَدُ ای ٍ هؼوَل، هتفبٍت سفتبس کٌٌذ:  دٍ ػبهل اػبػی ػجت هی ؿَد کِ ًبًَهَاد ثِ عَس لبثل هالحظِ ای ًؼجت ثِ

اثشات کَآًتَهی)اثشات هحذٍد کٌٌذُ کَاًتَهی دس هَاد داسای الکتشٍى ّبی  -2ػغحی)کؼشی اص اتن ّب کِ دس ػغح ّؼتٌذ( ٍ 

ؼی آًْب اثش هی غیشهؼتمش(. ایي ػَاهل ثش ٍاکٌؾ پزیشی ؿیویبیی هَاد ٍ ّوچٌیي خَاف هکبًیکی، ًَسی، الکتشیکی ٍ هغٌبعی

 گزاسد.

ًبًَرسات دس همبیؼِ ثب هیکشٍرسات یب هَاد تَدُ ای داسای کؼش ثیـتشی اص اتن ّب دس ػغح ّؼتٌذ. دس ًبًَرسُ ّب اتن ّبیی کِ دس 

ػغح لشاس گشفتِ اًذ ّوؼبیِ ّبی کوتشی داسًذ، دس ًتیدِ ثب کَچکتش ؿذى اًذاصُ رسُ، اًشطی اتلبل اتن ّب کوتش ؿذُ ٍ ًمغِ ی 

 کوتش اص ًمغِ رٍة عالی تَدُ ای اػت. 311 °عال حذٍد  nm3ٍة کبّؾ هی یبثذ. ثِ ػٌَاى هثبل ًمغِ رٍة رسات ر
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 فصل دوم: آشنایی با نانوذرات و نانوساختارهای معروف

 اهداف فصل

 ؿذُ اػت.دس ایي فلل ثِ خلَكیبت رسات ٍ ػبختبسّبی هؼشٍف ٍ لبثل اػتفبدُ دس داسٍسػبًی اؿبسُ 

 مقدمه 

دس عَل ایي فلل ثِ ثشسػی تؼذادی اص رسات، ػبختبسّب ٍ اثضاسّبی هَسد اػتفبدُ دس ًبًَفٌبٍسی پضؿکی ٍ کبسثشد آًْب پشداختِ 

 خَاّذ ؿذ:

 فولرین ها 

ػبختبسّبیی ثباػکلت کشثٌی هضدٍج ّؼتٌذ کِ غبلجبً ثِ ؿکل ػبختبسّبی کشٍی یب ثیضَی تَخبلی ّؼتٌذ. ایي ػبختبسّب  1فَلشیي ّب

، احتشاق ّیذسٍکشثي ّبی ػبدُ تَػظ [6,7]هؼوَالً ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّبیی هبًٌذ تجخیش گشافیت اص عشیك حشاست دّی همبٍهتی 

 تْیِ هی ؿًَذ. [11,10]یضس فشاثٌفؾ ٍ تـؼـغ ل [9,8]ؿؼلِ ّبی غٌی اص ػَخت 

لغت فَلشیي کل هدوَػِ هَلکَل ّبی تَخبلی کشثٌی سا کِ داسای ػبختبس پٌح ضلؼی ٍ ؿؾ ضلؼی اًذ، دسثش هی گیشد. تؼذاد اتن 

 (.C60اتن کشثي اػت)فَلشیي  61ّبی کشثي دس ایي هَلکَل هتغیش اػت. هـَْستشیي ٍ پبیذاستشیي ػبختبس فَلشیي حبٍی 

ًبهیذُ هی ؿًَذ. ثبکی ثبل ّب اص ًظش فیضیکی هَلکَل ّبیی ثؼیبس همبٍم ّؼتٌذ کِ لبدسًذ  2فَلشیي ّبی کشٍی گبّی ثبکی ثبل

فـبس ثِ ؿکل اٍلیِ خَد ثش هی گشدًذ. ثش ّن کٌؾ  atm3111فـبسّبی ثؼیبس ثبالیی سا تحول ًوبیٌذ، ثِ عَسی کِ پغ اص تحول 

عشیك ًیشٍّبی ثؼیبس ضؼیف)ًیشٍّبی ٍاًذسٍالغ( اًدبم هی ؿَد. ایي ًیشٍّب هـبثِ ًیشٍّبی ّبی ثیي هَلکَل ّبی ثبکی ثبل اص 

ًگْذاسًذُ الیِ ّبی گشافیت ّؼتٌذ. ایي اهش هَخت هی ؿَد کِ ثبکی ثبل ّب هبًٌذ گشافیت داسای لبثلیت سٍاى کٌٌذگی ثبؿٌذ، ّش 

کبسثشدّب ثؼیبس کَچک اًذ. ثبکی ثبل ّبی چٌذ پَػتِ هَػَم ثِ  چٌذ ایي هَلکَل ّب ثِ دلیل چؼجیذى ثِ ؿکبف ّب ثشای ثؼیبسی اص

 ، ثضسگ تشاًذ ٍ لبثلیت ثیـتشی ثشای اػتفبدُ ثِ ػٌَاى سٍاى کٌٌذُ داسًذ.3ًبًَپیبصّب

هَاد هجتٌی ثش فَلشیي ّب هلبسف هْوی دس لغؼبت فَتًَیک داسًذ)فَتًَیک هؼبدل الکتشًٍیک اػت، ثب ایي تفبٍت کِ دس آى اص 

خبی الکتشیؼیتِ اػتفبدُ هی ؿَد( فَلشیي ّب دس ٌّگبم تبثؾ ًَس تغییش خَاف ًَسی ثؼیبس ٍػیؼی سا اص خَد ًـبى هی دٌّذ ٍ  ًَس ثِ

هوکي اػت کِ ثشای هلبسف هخبثشاتی هٌبػت ثبؿٌذ. خَاف ًَسی غیشخغی سا هی تَاى ثب افضایؾ یک یب چٌذ اتن فلضی دس ثیشٍى 

فَلشیي ّب، ّوچٌیي دس ًبثَدی سادیکبل ّبی آصاد هَثش دس آػیت ثبفت ّبی صًذُ هفیذًذ. لزا  یب دسٍى لفغ فَلشیي ّب استمب داد.

ّوچٌیي داسای خَاف  C60پیـٌْبد ؿذُ اػت ثِ هٌظَس حفبظت اص پَػت اص آًْب دس هَاد آسایـی ًیض اػتفبدُ ؿَد. فَلشیي 

بیی، ضذ ػشعبى، ضذ اکؼیذاى ٍ ضذ هشگ ػلَلی داسٍیی اػت. اص فَلشیي ّب ثشای داسٍػبصی داسٍّبی ضذٍیشٍػی، ثبکتشی

 اػتفبدُ هی ؿَد.

 نانولوله های کربنی

ًبًَلَلِ ّب، كفحبت لَلِ ای ؿکل حبكل اص خَدآسایی اتن ّب ّؼتٌذ کِ هوکي اػت اص تشکیجبت آلی ٍ یب هؼذًی ػبختِ ؿذُ 

کِ تمشیجبً یک كذ ثشاثش ثیـتش اص فَالد ًیشٍی کـی سا ّؼتٌذ  4ثبؿٌذ. ثی گوبى هـَْستشیي ػبختبس ًبًَلَلِ ای، ًبًَلَلِ ّبی کشثٌی

تحول هی کٌٌذ، ّذایت گشهبیی ثیـتش اص اکثش هَاد ؿٌبختِ ؿذُ داسًذ ٍ ّذایت الکتشیکی ؿجیِ ثِ هغ اص خَد ًـبى دادُ اًذ. 

ٌذس ثبسیک ٍ عَیل اص ًبًَلَلِ ّبی کشثٌی اص خن ؿذى كفحبت گشافیکی ثِ ٍخَد هی آیٌذ. دس ٍالغ یک ًبًَلَلِ کشثٌی یک ػیل
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گشافیت ٍ هتـکل اص یک یب چٌذ الیِ اص اتن ّبی کشثي اػت کِ کشثي ّب ثِ كَست ؿجکِ ّبی ؿؾ ضلؼی آسایؾ یبفتِ ٍ ّش الیِ 

 ثب الیِ هدبٍس خَد ثب یک پیًَذ ضؼیف ٍ اًذسٍالغ دس استجبط اػت.

SPَى اص ًظش همبیؼِ ای دس گشافیت ٍ ًبًَلَلِ ّبی کشثٌی اتن ّب ّیجشیذاػی
داسًذ ٍ ثِ كَست ؿؾ گَؽ دس كفحبت لشاس   2

SPگشفتِ اًذ. دس حبلی کِ اتن ّبی کشثي الوبع ّیجشیذاػیَى 
داسًذ ٍ ثب پیًَذّبی ثؼیبس لَی کٍَاالى دس فضبی ػِ ثؼذی ثِ ّن  3

 هتلل اًذ.

 انواع نانولوله های کربنی

 لِ ّب هی ؿَد. ػِ هذل اكلی آًْب ػجبستٌذ اص:ًحَُ لَلِ ؿذى كفحبت گشافیتی، ثبػث ثِ ٍخَد آهذى اًَاع ًبًَلَ

کِ دس آى  2مدل زیگساگ(،    کِ دس آى كفحبت گشافیت دس ػشم، لَلِ هی ؿًَذ)صاٍیِ کبیشال ;  1مدل دسته صندلی

( ٍ حبلت کبیشالیتی کِ كفحبت گشافیت اص لغش، لَلِ هی ؿًَذ ٍ    كفحبت گشافیت دس عَل، لَلِ هی ؿًَذ)صاٍیِ کبیشال

 دسخِ هتغیش اػت. 31ثیي دٍ هذل دیگش اػت. دس ایي هذل صاٍیِ ثیي كفش تب حبلت 

ّؼتٌذ. ایي اثضاس گشچِ داسای  3ًبًَلَلِ ّب داسای حدن داخلی صیبد ٍ ػغح خبسخی ٍػیؼی ّؼتٌذ کِ ثِ آػبًی لبثل ػبهل داس ؿذى

ٍاکٌؾ ثذى ًؼجت ثِ ایي ػبختبسّب کِ ًؼجتبً خلَكیبت ثبلمَُ ای دس صهیٌِ کبسثشدّبی دسهبًیؼت)اص خولِ دس طى سػبًی(، ٍلی 

ػوی ّؼتٌذ ًبؿٌبختِ اػت. دس حبل حبضش تحمیمبت صیبدی ثش سٍی ػویت ٍ صیؼت ػبصگبسی آًْب دس حبل اًدبم اػت ٍلی آًچِ 

ی تبکٌَى هـخق ؿذُ اػت ثیبًگش آى اػت کِ ًبًَلَلِ ّبی کشثٌی اص عشیك هؼیشّبی اػتشع اکؼیذاتیَ هٌدش ثِ هشگ ػلَلی ه

 ؿًَذ.

 نانولیپوزوم ها

، ػیؼتن ّبی هتحذالوشکض ٍ احبعِ ؿذُ ثِ ٍػیلِ دٍ الیِ فؼفَلیپیذی ّؼتٌذ کِ اص عشیك آة پَؿی فؼفَلیپیذّبی 4لیپَصٍم ّب

 خـک ؿکل هی گیشًذ.

دٍ دػتِ اكلی تمؼین  ًبًَلیپَصٍم ّب، ّوبى لیپَصٍم ّب دس اثؼبد ًبًَهتشی هی ثبؿٌذ کِ ثش اػبع اًذاصُ ٍ تؼذاد الیِ ّبی دٍگبًِ ثِ

 هی ؿًَذ:

: اص چٌذیي الیِ فؼفَلیپیذی تـکیل ؿذُ اًذ، ّش یک اص الیِ ّب ثِ ٍػیلِ فضبی هبئی اص ّن خذا هی 5ٍصیکَل ّبی چٌذ الیِ -1

 خَاٌّذ داؿت. nm111-1111ؿًَذ. ایي دػتِ اص لیپَصٍهْب اص ًظش اًذاصُ یکٌَاخت ًجَدُ ٍ لغشی حذٍد 

: اص یک الیِ فؼفَلیپیذی تـکیل ؿذُ اًذ. ایي دػتِ ثش حؼت اًذاصُ ثِ دٍ دػتِ ٍصیکَل ّبی 6ٍصیکَل ّبی تک الیِ -2

 تمؼین هی ؿًَذ. nm111ٍ ٍصیکَل ّبی ثضسگ تک الیِ ثب لغشی ثضسگ تش اص  nm111کَچک تک الیِ ثب لغشی حذٍد 

خَة ایي ًبًَرسات ػجت ؿذُ کِ خلَكیبت آهفی فیلیک ًبًَلیپَصٍم ّب، ػَْلت اكالح ػغح ٍ خلَكیبت صیؼت ػبصگبسی 

ٍ پپتیذّب دس ثذى اػتفبدُ ؿَد. هَلکَل ّبی داسٍیی ثش اػبع خلَكیبت اص آًْب ثشای افضایؾ صهبى ًیوِ ػوش پشٍتئیي ّب 

هبئی)دس هَسد داسٍّبی آة دٍػت( ٍ یب دسٍى ؿجکِ دٍ الیِ لیپیذی)دس هَسد داسٍّبی آة  فیضیکَؿیویبیی خَد، ثیي فضبی

 هی ؿًَذ ٍ ثب چؼجیذى ًبًَلیپَصٍم ّب ثِ غـبّبی ػلَلی)اص عشیك اًذٍػیتَص( ثِ داخل ػلَل اًتمبل هی یبثٌذ. گشیض( کپؼَلِ
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 نانو میسل ها

هیؼلْب ًیض هبًٌذ لیپَصٍهْب ػیؼتوْبیی ثَدُ کِ اص عشیك آة پَؿی هَلکَل ّبی فؼفَلیپیذی)ٍ یب ػَسفبکتبًت( ؿکل هی گیشًذ 

 ـکل اص یک تک الیِ هی ثبؿٌذ.ٍلی ثشخالف لیپَصٍهْب فمظ هت

ًبًَ هیؼلْب ّوبى ػیؼتوْبی هیؼلی ّؼتٌذ کِ اًذاصُ ّبیی دس حذ ًبًَهتش داسًذ ٍ خْت اًتمبل داسٍ ؿذیذاً هَسد تَخِ لشاس گشفتِ 

 اًذ، اص خولِ خلَكیبت ایي ػیؼتن ّب هی تَاى ثِ ًفَر ػشیغ آًْب ثِ دسٍى ثبفتْبی ثذى اؿبسُ ًوَد.

)دٍگبًِ دٍػت( ؿکل ثگیشًذ، ثِ ؿشعی کِ غلظت 1هی تَاًٌذ اص عشیك آة پَؿی هَلکَل ّبی آهفی فیلفیک ثِ عَس کلی هیؼلْب

(CMC)ایي هَلکَلْب اص حذ ثحشاًی خَد
 ثیـتش ثبؿذ. 2

دس کٌبس هیؼلْبی هؼوَلی کِ فمظ خْت حول داسٍّبی آة گشیض اػتفبدُ هی ؿًَذ، عشاحی هیؼلْبی هؼکَع اهکبى حول 

سا فشاّن هی کٌٌذ. ایي هیؼلْب ثب لشاسگیشی لؼوت ّبی آة دٍػت پلیوشّبی آهفی فیل دس فبصّبی سٍغٌی  داسٍّبی آة دٍػت

 تـکیل هی ؿًَذ ٍ خْت اًتمبل هَلکَلْبی داسٍیی پشٍتئیٌی ثِ كَست خَساکی هَثش هی ثبؿٌذ.

 (SLN)نانوذرات لیپیدی جامد 

 1991، حبهل ّبی لیپیذی ثب پبیِ کلَئیذی ٍ ثب اًذاصُ ّبی کوتش اص هیکشٍهتشاًذ ٍ ثشای اٍلیي ثبس دس ػبل 3ًبًَرسات لیپیذی خبهذ

ثشای هلبسف دسهبًی ثشای خبیگضیٌی لیپَصٍم ّب ٍ اهَلؼیَى ّب عشاحی ؿذًذ. ًبًَرسات لیپیذی خبهذ اص ًظش ػبختبسی ثیي 

تشتیت کِ لؼوت هشکضی آًْب سا یک لیپیذ خبهذ تـکیل هی دّذ ٍ دس اعشاف  ًبًَاهَلؼیَى ّب ٍ ًبًَػَػپبًؼیَى ّب ّؼتٌذ ثِ ایي

ًبًَاهَلؼیَى ّبی ثب »یب « ًبًَػَػپبًؼیَى ّبی لیپیذی»ایي لیپیذ الیِ ای اص ػَسفبکتبًت ٍخَد داسد. دس ًتیدِ ایي ًبًَرسات دس ٍالغ 

اص ایي سٍ ػوی ثَدى آًْب دس همبیؼِ ثب پلیوشّب ٍ ّب ػوَهبً تشکیجبت صیؼت تخشیت پزیشًذ ٍ SLNّؼتٌذ. « فبص داخلی خبهذ

 ًبًَرسات ػشاهیکی کوتش اػت.

ّب ًؼجت ثِ لیپَصٍم ّب پبیذاستشًذ، کِ ایي اهش ثِ ػلت خَاف لؼوت هشکضی ایي SLNثِ عَس کلی دس ػیؼتن ّبی ثیَلَطیکی، 

ت حضَس همبدیش صیبدی ػَسفکتبًت دس رسات اػت کِ دس دهبی اتبق ٍ دهبی ثذى ثِ كَست خبهذ ّؼتٌذ. ایي تدوؼبت ثِ ػل

 هحیظ ػٌتض، پبیذاس هی ؿًَذ.

SLN َّب حبٍی ػَاهل فبسهبکَکٌتیکی لبثل کٌتشلی ثَدُ ٍ هی تَاًٌذ ثِ ػِ ؿکل هختلف)یک هبتشیکغ ّوَطى، یک پَػتِ هول

، اػتفبدُ اص هیکشٍاهَلؼیَى ّب ٍ اص داسٍ ٍ یب یک ّؼتِ هولَ اص داسٍ( ػٌتض ؿًَذ. ایي ًبًَرسات اص عشیك ّوگي ػبصی ثب فـبس ثبال

 ػبیش سٍؽ ّبی هـبثِ لبثل تْیِ ّؼتٌذ.

ػَاهل هَثش ثش آصادػبصی داسٍ اص ایي ًبًَرسات ػجبستٌذ اص: هکبى لشاسگیشی داسٍ دس رسُ، دهبی هَسد اػتفبدُ دس فشآٍسی رسُ، ًَع 

 سػبًی تٌفؼی ٍ خَساکی اػتفبدُ ؿذُ اػت. لیپیذ ٍ هیضاى ػَسفکتبًت اػتفبدُ ؿذُ دس تشکیت. اص ایي رسات ثشای داسٍ

 نانوذرات فلسی
 نانوذرات طال

، رسات فلضی عال ّؼتٌذ کِ تب ثِ خبل کبسثشدّبی خبلت تَخْی دس پضؿکی ٍ داسٍػبصی داؿتِ اًذ. چٌذیي 4ًبًَرسات عال

هبیغ اٍلیي ثبس دس  –فبص هبیغ اػتشاتظی هختلف ثشای ػبخت ػَػپبًؼیَى ّبی کلَئیذی فلضی هَخَد اػت کِ سٍؽ اػتفبدُ اص دٍ 

ثِ ٍػیلِ فبسادی ؿشح دادُ ؿذ. ٍی یک ًوک عالی هحلَل دس آة سا تَػظ فؼفش دس دی ػَلفیذکشثي احیب کشد ٍ ثِ  1857ػبل

 یک ػَػپبًؼیَى اثی یبلَتی سًگ ؿبهل رسات عالی کلَئیذی دػت یبفت.

                                                           
1
 - Amphiphilic molecule 

2
 - Critical micelles concentration 

3
 - Solid lipid nanoparticles 

4
 - Gold nanopaticles 
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ثِ ًبًَرسات عال، سًگ هحلَل کلَئیذی اص لشهض ثِ ػوت آثی هیل کشدُ ٍ اص ایي عشیك یک سٍؽ  DNAثب اتلبل رساتی هبًٌذ 

 حؼبع ثشای تـخیق چٌیي ثیَهَلکَل ّبیی ثِ دػت هی آیذ.

 نانوذرات نقره

شُ ای ًمشُ هبدُ ای اػت کِ دس عَل صًذگی ثـش ّوَاسُ ثِ ػٌَاى یک آًتی ثبکتشیبل هغشح ثَدُ اػت، ثِ عَسی کِ اص ظشٍف ًم

ثشای ًگْذاسی آة ٍ ؿیش ٍ دس خٌگ ّب اص آى ثشای ثبًذ پیچی صخن ّب اػتفبدُ هی ؿذُ اػت. اهشٍصُ کبسثشد آى ثِ ؿذت افضایؾ 

یبفتِ ٍ ثشای هثبل ًبػب اص آى ثشای پبکؼبصی َّای ؿبتل فضبیی اػتفبدُ هی کٌذ. آصهبیؾ ّبی اخیش ًـبى هی دّذ کِ ًبًَرسات ًمشُ 

 شٍة، ثبکتشی ٍ ٍیشٍع سا اص ثیي هی ثشًذ.ًَع هیک 651ثیؾ اص 

اص کبسثشدّبی ًبًَرسات ًمشُ دس صهیٌِ پضؿکی هی تَاى ثِ اػتفبدُ اص ایي رسات ثشای دسهبى صخن ّبی ػفًَی اؿبسُ کشد. اص 

 ػَلفبدیبصیي ًمشُ ثشای دسهبى خشاحبت ػَختگی ًیض اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 نانوذرات پلیمری

ؼت ػبصگبس ٍ صیؼت تخشیت پزیشًذ ٍ ثِ ػٌَاى یک اثضاس هوتبص ثشای داسٍسػبًی هَسد اػتفبدُ لشاس هی غبلجبً صی 1ًبًَرسات پلیوشی

گیشًذ. ّوچٌیي ایي رسات داسای پتبًؼیل خَثی ثشای اكالح ػغح تَػظ ػَاهل ؿیویبیی ّؼتٌذ ٍ ثشای اتلبل ٍ حول ثؼیبسی اص 

ًیض لبثل اػتفبدُ ّؼتٌذ. ایي پَؿؾ ّبی پلیوشی ػالٍُ ثش هحبفظت ػَاهل دسهبًی هٌبػت اًذ. ًبًَرسات پلیوشی دس طى دسهبًی 

 داسٍّب ٍ یب ػَاهل طًی دس ثشاثش تخشیت، اهکبى سّبیؾ کٌتشل ؿذُ ایي ػَاهل سا ثب اًدبم توْیذاتی هوکي هی ػبصًذ.

، پلی گلیکَلیک اػیذ (PLA)پلیوشّبی ثِ کبس سفتِ دس ًبًَرسات هَسد اػتفبدُ دس پضؿکی هی تَاًٌذ اص خٌغ پلی الکتیک اػیذ 

(PGA) کَپلیوش پلی الکتیک ٍ گلیکَلیک اػیذ ،(PLGA) پلی الکیل ػیبًَاکشیالت ،(PACA) پلی اتیل هتباکشیالت ،

(PMMA)پلی ثَتیل ػیبًَ اکشیالت ،(PBCA).کتیَصاى، طالتیي ٍ ػبیش پلیوشّبی صیؼت تخشیت پزیش ثبؿٌذ ، 

ٍسػبًی ّذفوٌذ ثب اتلبل ػَاهل ؿیویبیی خبف اػتفبدُ کشد. ثِ عَسی کِ ٍسٍد ایي اص ػغح چٌیي ًبًَرساتی هی تَاى ثشای داس

رسات سا فمظ دس ػلَلْبی ثبفت ّذف هوکي ػبصد. ایي رسات پلیوشی ثِ ػلت خلَكیبت صیؼت تخشیت پزیشی خَد خْت 

 داسٍسػبًی دس ثیوبسی ّبی هضهي ًؼجت ثِ ًبًَرسات هؼذًی ثیـتش هَسد تَخِ لشاس هی گیشًذ.

 دندریمرها

یب دسخت ػبى ّب هَلکَل ّبی كٌبػی ؿبخِ داس ثب اًذاصُ ّبی ًبًَ ّؼتٌذ کِ ثِ ػٌَاى اثضاس دسهبًی َّؿوٌذ هَسد 2دًذسیوشّب

اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ. ثِ ػٌَاى هثبل ثب تغییش داسثؼت ػبختوبًی ایي هَلکَل ّب ٍ ّذف گیشی آًْب ثش ػلیِ ًـبًگشّبی خبكی دس 

، هی تَاى اص ایي هَلکَل ّبی َّؿوٌذ ثشای تخشیت ػلَل ّبی ػشعبًی اػتفبدُ کشد. ثب ّذفوٌذ کشدى ایي ػلَل ّبی ػشعبًی

دًذسیوشّب ثش ػلیِ یک پشٍتئیي خبف دس ثذى، اهکبى تـخیق اًَاع ثیوبسی ّبی گًَبگَى فشاّن هی ؿَد ٍ یب ثب ّذف گشی 

بی آغـتِ ثِ ٍیشٍع ٍ یب ػفًَت ّبی اًگلی هی تَاى اص ایي اثضاس دًذسیوشّب ثش ػلیِ پشٍتئیي ّب یب ًـبًگشّبی خبف دس ػلَل ّ

 خْت اص ثیي ثشدى ایي ػلَل ّب ًیض ثْشُ گشفت.

دًذسیوشّب هَلکَل ّبی ثضسگ ثب پبیِ پلیوشی اًذ، کِ اص ٍاحذّبی هًََهشی ٍ یب الیگَهشی تـکیل هی ؿًَذ. حفشُ دسٍى یک 

ِ ٍ اكالح ػبختبس دًذسیوش ٍ ّوچٌیي لبثلیت کٌتشل اًذاصُ رسُ ای تَاًبیی ثبلمَُ دًذسیوش، حبلت دسختچِ ای هبًٌذ آى، ػَْلت تْی

 صیبدی سا ثشای اػتفبدُ اص ایي ًبًَرسات دس داسٍسػبًی فشاّن هی ػبصد.

 

 

 

                                                           
1
 - Polymeric nanoparticles 

2
 - Dendrimers 
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 نانوپوسته ها

پَػتِ ّبی هؼغحی ا ًذ کِ ثشای داسٍػبصی اص آًْب اػتفبدُ هی ؿَد. ًبًَپَػتِ ّبی عال اص هـَْستشیي ػبختبسّبی  1ًبًَ پَػتِ ّب

ًبًَپَػتِ ای ّؼتٌذ. ًبًَپَػتِ ّبی عال ؿبهل دٍ لؼوت اكلی اًذ: یک ّؼتِ دی الکتشیک)هثل ػیلیکب( کِ ثِ ٍػیلِ الیِ ثؼیبس 

 پَؿیذُ ؿذُ اػت. تغییش اًذاصُ ًؼجی ّؼتِ ٍ الیِ کلَییذی خبسخی ثبػث تغییش دس ًبصکی)ثب ضخبهت ًبًَهتشی( اص کلَییذ عال

خلَكیبت اپتیکی ًبًَپَػتِ هی ؿَد. ایي ًبًَپَػتِ هتٌبػت ثب ػبختبس خَد همبٍهت الکتشیکی خبكی سا دس همبثل ًَس لیضس اص 

سی ػبختِ ؿًَذ کِ یک عَل هَج خبف سا خزة خَد ًـبى هی دّذ. دس حمیمت ًبًَپَػتِ ّبی عال هی تَاًٌذ ثِ عَس خبف عَ

 یب پشاکٌذُ ًوبیٌذ.

کِ ػلیِ ػلَل ّبی خبكی ًیض  –دس ًحَُ اػتفبدُ اص ایي اثضاس دس داسٍسػبًی، پغ اص عشاحی یک ػیؼتن ضذ ػشعبًی خبف 

غ ًَس لیضس ثب اؿؼِ ًضدیک ٍ تضسیك آى ثِ ثذى، ایي ًبًَرسات دس ًضدیکی ػلَل ّبی ػشعبًی اًجبؿتِ ؿذُ، ٍ ػپ –ّذفوٌذ ؿذُ اًذ 

IR  ِاػوبل هی ؿَد. ایي ًبًَپَػتِ ّب کِ هبًٌذ پَػتِ پلیوشی یک داسٍی ضذ ػشعبى سا احبعِ کشدُ اًذ ثِ عَس اختلبكی لبدس ث

 ّؼتٌذ ٍ ثب رٍة ؿذى پلیوش ػجت سّبیی داسٍی اًجبؿتِ ؿذُ دس هحل هَسدًظش هی ؿًَذ. IRخزة اؿؼِ 

بسی دیبثت ًیض هی تَاى اػتفبدُ کشد، ثِ ایي كَست کِ َّسهَى اًؼَلیي احبعِ ؿذُ ثِ ٍػیلِ ًبًَپَػتِ، اص ایي اثضاس ثشای دسهبى ثیو

ثِ صیش پَػت ثذى ؿخق ثیوبس تضسیك هی ؿَد ٍ ػپغ ثب تبثبًذى لیضس ثِ ػغح پَػت ثیوبس، ًبپَػتِ ّب ؿشٍع ثِ تشؿح َّسهَى 

هی تَاى ثب تبثؾ دس ّش ػبػتی اص ؿجبًِ سٍص تشؿح َّسهَى اًؼَلیي سا دس ثذى  اًؼَلیي هی کٌٌذ ٍ ثٌبثشایي ثب اػتفبدُ اص ایي ٍػیلِ

 افشاد دیبثتی تٌظین کشد. چٌیي اثضاسی هوکي اػت هبُ ّب ثذٍى آًکِ هـکلی ایدبد ًوبیٌذ دس ثذى ؿخق ثیوبس ثبلی ثوبًذ.

 

 برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.
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