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شكل، ساختار و جنس نانوساختارها و نيز بررسي خواص در مقياس نانومتري الزمه فعاليت در حـوزه  شناسايي 
در حال گسترش اسـت كـه نقـش     با توجه به اهميت اين امر روشهاي متفاوتي شكل گرفته و. نانوفناوري است

هاي الكتـرون، فوتـون و يـون بـا مـاده و       استفاده از برهمكنش. حوزه فيزيك در اين روند بسيار چشمگير است
هاي بين اتمي منجر به معرفي روشهاي متنوعي شده ولي همچنان تالش براي انـدازه گيـري در ايـن     برهمكنش

ين حوزه نقش پژوهشگران فعال در حوزه فيزيك در اين روند با مرور وضعيت حال و آينده ا. مقياس ادامه دارد
 . مورد توجه قرار مي گيرد
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يي منحصر به فرد، باالترين سطح عنوان يك نانو ساختار ايده آل دو بعدي با رسانش الكتريكي و گرماگرافن به 
  هايتوانسته است فرصتثر و استحكام در ميان مواد، امكان عامل دار شدن آسان و هم چنين توليد انبوه مؤ
در اينجا به بعضي از . هم آوردهاي جهشي در حوزه هاي گوناگون علمي و فناوري فراپيشرفتشماري را براي  بي

خواص ضد باكتري و ضد  گرافين در زمينه بيوفيزيك و بيوفناوري از جملهخواص و كاربردهاي منحصر به فرد 



هاي سرطاني به روش فوتوگرمايي و مهندسي بافت  ويروس تركيبات گرافيني و كاربرد گرافين در درمان سلول
   .واهد شدهاي بنيادي اشاره خ با استفاده از سلول
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 روي محـيط  بـر  اكسـيد  دي كـربن  زيانبـار  اثراتو هاي فسيليزافزون انرژي، كاهش و اتمام سوختتقاضاي رو 
هاي تجديدپـذير و پـاك نظيـر خورشـيدي،      كه تحقيقات وسيعي در زمينه منابع جديد انرژيزيست سبب شده 

يكـي از مهمتـرين   . صـورت پـذيرد  هـاي فوتوالكتروشـيميايي    ترموالكتريسيته، پيل سوختي و سـلول  انرژي باد،
است تـا بتواننـد    د انرژي و كاهش هزينه توليدزده توليبرداري از انواع جديد انرژي، افزايش با رويكردها در بهره

براي رسيدن به ايـن هـدف فنـاوري نـانو بـا معرفـي مـواد جديـد بـا          . قابل رقابت باشندهاي فسيلي  با سوخت
ي تجديدپـذير  هـا  ثري در گونه هاي مختلـف انـرژي  شيميايي جديد راهكارهاي بسيار مؤ هاي فيزيكي و ويژگي
هـاي   بخـش وسـيعي از انـرژي جهـان توسـط انـرژي       2050رود تـا سـال    ي كه انتظار ميا د به گونهده ارائه مي
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استفاده از . استاي و هيدروالكتريك  فسيلي، انرژي هستهجهان، سوختهاي امروزه مهمترين منابع انرژي بشر در 

تـوان بـه گرمـايش زمـين،      اين منابع تبعات منفي بسياري بر محيط زيست بجاي مي گذارند كه از آن جمله مـي 
بكارگيري هيدروژن به عنوان حامـل انـرژي پـاك،     .زون و اختالل در اكوسيستم طبيعت اشاره كردتخريب اليه ا
اي نيز در حـوزه توليـد    در اين راستا چالشهاي عمده .رسد خشي در رفع بحران پيش رو به نظر ميراهكار اميد ب

در فرصت پيش رو، مروري بـر  . ارزان و آسان، ذخيره سازي و تبديل اين انرژي در مقاصد كاربردي وجود دارد
صورت خواهـد  با استفاده از فناوري نانو هاي نوين رفع آن  اركان دنياي هيدروژني، مشكالت موجود و رويكرد

 .گرفت


