
 بها ئاراس وه....    نانۆتەکنۆلۆژی 
یەک میلیمتەر دەکرێت بە یەک   واته. هەزار جار لە میکۆمیتەر بچووکترە ،یەکەیەکی پێوانەییە (نانۆ)

 . ملیۆن نانۆمیتەرەوە

1 mm = 106 nanometer 

ماوەی نێوان . بۆ ئەوەی لە قەبارەی نانۆپارتیکڵ باشتر تێبگەین، بڕوانە هێڵکاریی پەنجەمۆری خۆت
 بازنەیەکی تری پەنجەمۆری خۆت، تێیدا هەشتا هەزار نانۆپارتیکڵ جێگای دەبێتەوەبازنەیەک و 

و  وستینکاری و شۆڕشێکی ڕیشەیی لە تەندربەڵێنی گۆڕا .مژدەیەکی خۆشی بە مرۆڤایەتی داوەزانست 
 .جەستەی مرۆڤ دەبەن و لە ناوی دەبەن  بهداوە، کە زەفەر  داچارەسەرکردنی ئەو نەخۆشییانە

کۆمەڵێک خانەی نانۆیی لە ڕێگەی خوێنەوە دەکرێنە ناو لەشمانەوە و چاوی خۆتان  بیخەنە بەر
کەوتی خانەکانی لەشمان دەکەن و لە حاڵەتی ولە ژیاندا بین چاودێریی هەڵسکوو وام تاەبەرد

  هتێکچوونیی خانەکاندا، واتا لە کاتی نەخۆشکەوتنی خانەکاندا پارتیکڵە نانۆییەکان هێرش دەکەن
بیخەنە بەر چآوی خۆتان زانستێک ئەندامە لەدەستچووەکانی لەشی مرۆڤ . ناویان دەبەن ەسەریان و ل

لە شێوە و فۆرمی ئێستایدا  یبکاتەوە، هەروەها تەمەنی مرۆڤ درێژ بکاتەوە و پیر دروستخۆی کوو وە
 .بکات انت جێبەجێیتەکنۆلۆژیای نانۆیی دەتوانێ تەنیائەو ئەرکانە . بۆ هەتاهەتایە زیندەبەچاڵ بکات

. کان و نەخۆشخانەکانتاقیگەبۆ ناو ئەو دەستکەوتانە بە ڕێوەن  .ڕاستینکوو بەڵ ،خەیاڵ نینئەمانە 
 انا و دەوروبەرمان چ فۆرمێکیدنیئایا   هک، ئەوەمان پێشان بدات  داوه هەوڵی تەنیائێستا کوو زانست، تا

  و فۆرمه وێت دنیامان به یه و ده دەبرێتم لەمەودوا زانست بە ئاڕاستەیەکی تەواو جیاوازدا ، بەاڵ هەیه
دەیەوێت کۆنتڕۆڵی ڕیشەییترین میکانیزمی  نانۆتەکنۆلۆژی. وێت مانه خۆمان ده  هکبۆ بگۆڕێت، 

ژیان و ژینگەمان پێ  زیاتری ردنیکبەڵێنی کۆنتڕۆڵوام  رده بهڕێکخستنی ژیانمان بکات، هەروەها 
  .دەدات

بەهێزکردنی سیستێمی  ، توانایووی نەخۆشییەکانمانز پێشبینییکنۆلۆژی توانای نانۆتە ئەمڕۆ
 انداک وه ردنهکتاقی  له. بڵێیت گرانبەها و ئاڵۆزنکوو ان تاتاقیکردنەوە نانۆییەک .بەرگرییمانی هەیە

  م جۆره ئه. ان پێویستەی زۆر گەورە و گرانیتاقیگەپڕۆتۆکۆلی زۆر ئاڵۆز مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت و 
ی میلیمیتەرێک 6-10مامەڵەکردنە لەگەڵ تەنێکدا، کە تیرەکەی لە    ەول بریتین  وانه ردنهکتاقی

زاناکان تەواو گەیشتوونەتە ئەو ئاکامەی، کە سەرەتایتریین نیشانەکانی هەر نەخۆشییەک  .تێناپەڕێت
 ن خانەی پێکەوەبەستراوتڕلیۆ ۱٠٠زیاتر لە   لهلەشی مرۆڤ . نانۆییدا ڕوو دەدەن ی(scale)ر پێوهلە 

وەندییان هەیە و ی سیگناڵی پڕۆتینییەوە لەگەڵ یەکتردا پێی ناردنڕێگە، کە هەموویان لە پێک دێت
زانیاری دەگۆڕنەوە، بۆیە ئەو تەکنۆلۆژیایەی سکەیڵی نانۆیی هەبێت توانای ئەوەی دەبێت ئەو 

خانەکانی لەش کاتێک دەتوانن  .بکات ۆنتڕۆڵی خانەکانی لەشک  وێوه و لهسگنااڵنە بگرێتە ئەستۆ 
یی و (DNA)ی تەنە ڕێگەیش لە بگۆڕنەوە، ئەو پەیامانە تردام لەگەڵ یەکێکەوە کار بکەن، کە پەیاپ



ند نانۆمیتەرێکی کەم  چه و مۆلیکیۆالنەیش لە( DNA)تیرەی ئەو . مۆلیکیۆلەکانەوە دەگوازرێنەوە
یاخود  پڕۆتینێکیگناڵێکی هەڵە لە ڕێگەی ئەوا س ،کاتێک خانەیەکی لەش نەخۆش دەکەوێت. تێناپەڕن

 زانا. وشی هەمان ئەخۆشییان دەکاتمۆلیکیۆلێکی هەڵەوە ڕەوانەی خانەکانی دراوسێی دەکات و تو
ئەمە ئەو  .(Biomarkers)ن ێبایۆلۆژییەکان بەو پڕۆتین و مۆلیکیوالنەی سیگناڵەکان دەگوازنەوە دەڵ

 .گوازنەوە بۆ خانەیەکی ترانیو دەستەاڵتی ئەوەیان هەیە ب ن، کە واژۆی نەخۆشییەکانیان پێیەتەنانە
هەیە، واتە ئەو  (Biomarkers)یەک جۆر  تەنیابۆ هەر نەخۆشییەک ئەوەیان سەلماندووە  ها روه هه

(genmarkers)  و(Protinmarkers)جۆرەکەی لە  ، هچوون و سیگناڵە هەڵەکان دەگوازنەو انەی تێک
تایبەتە بەو  تەنیادانسقەیە و کوو نابێتەوە، بەڵتر هەرگیز دووبارە  نەخۆشییەوەکەوە بۆ نەخۆشییەکی

ئەوە بووە ئەو  تەنیائیشی زانایانی بواری نانۆتەکنۆلۆژی لە دوو دەیەی ڕابردوودا  .جۆر نەخۆشییە
(genmarkers)  و(Protinmarkers)انە دەسنیشان بکەن و بیانناسن. 

  دا چەند ساڵێکە پیادهکائەمەریخانەکانی سیستێمی توێژینەوەی نانۆیی لە هەندێک لە نەخۆش
لە ڕێگەی   توانیویانه ۲٠۱۲ریکییەکان ساڵی ەئەم بۆ نموونە لە یەکێک لە نەخۆشخانە. رێتک ده

کاتژمێردا ئەو ئۆرگانانە دەستنیشان بکەن، کە سیگناڵی  ۳ تەنیاتوێژینەوەی نانۆییەوە و لە ماوەی 
بەمەرجێک هەمان توێژینەوە بە مێتۆدی گوازنەوە، یدروست دەکەن و دە( H1N1 2009)ئەنفلۆنزای 

ئەو ئامێرانەی .  بووه نه( precise)ارک یش وردهئەم توێژینەوەیە ی نده ڕۆژی خایاندووە و هه ۱٤یکی کالس
لە ژووێکی ئاساییدا دەیانیان جێگای  ،بە قەبارە بچووکن ،دەکرێت توێژینەوەی نانۆییان پێ ئەمڕۆ

نی ئەو بنەڕەتییەکا  ه(properties) ندێتیی تمه تایبهدەسنیشانکردنی  ئەرکیان ئەم ئامێرانە. دەبێتەوە
 مۆلیکیولەکانین و لەگەڵ سیگناڵی نەخۆش بۆ خانەکانی دراوسێ دەبە ، کە دەڕۆن،یەمۆلیکیوالنە

واژۆ و   هک، ن ، ئەوانه(اڵیگانز)والنە پێیان دەگوترێت یلیکئەو مۆ. دەگرن ودا یەکخانەی سەردانکرا
 . خۆشییەکاننبڕوانامەی نە

لەگەڵ کوو مۆلیکیۆالنە ناردنی مۆلیکیۆلی ساغ و بێگەردە تاو  ئهنی تیەکگر ردن لەکرگری ی بهڕێگە
گرنگیی ئەم زانستە لەوەدایە، کە ئەو . نبەمۆلیکیۆلە نەخۆشەکاندا یەک بگرن و لە ناویان ب

مۆلیکیۆلە  ندێتیی تمه تایبهکوو ی ئەو ئامێرانەوە دەخرێنە لەشمانەوە، چونڕێگەمۆلیکوالنەی لە 
سەر مۆلیکۆلی ەقیان بەهنەخۆشانە دەدەن و هیچ   خانهپەالماری ئەو  تەنیانەخۆشەکانیان پێیە، ئەوا 

ی (toxicity) رەسەری نانۆنیی کاریگەریی البەالئەم پڕەنسیپە ئەوەیە دەڵێن چا. خانەکانی ترەوە نابێت
و  بهی دژ بە شێرپەنچە یچارەسەری پێترۆکیمیای ئەمڕۆ ڕاستییەکەی. لەسەر لەشی نەخۆشەکە نابێت

بە  ،ماتڕیاڵە کیمیاییەکە جگە لەوەی خانە تووشبووەکان بە شێرپەنجەوە دەکوژێت  هک،  یه یه شێوه
، بۆیە ئەوانەی ئەو چارەسەرانە لە ناو دەباتهەمان شێوە سەرجەم خانە زیندوو و ساغەکانیش 

خولی کوو ر تێک دەچێت، خانەی ساغ لە شیاندا نامێنێت تاتەندروستییان لەو ماوەیەدا زۆ ،وەردەگرن
 . چارەسەرکەیان تەواو دەبێت



ناو   بخرێته  وه رزیلێدانی ئاساییه ی دهڕێگە  توانرێت له ده  هک،  یه رۆییهکمای  و ڕۆبۆرته ئه  وه ی خواره وێنه
 :رمانسازی اری دهکنجامدانی  ست بۆ ئه به شوێنی مه  و بگاته  وه خوێنه

 

 

 

 

 

 

 

ۆل زانایانی نانۆیی مۆلیکیۆلی ئاڵتون بە باشترین مۆلیک ئەمڕۆ. بگەڕێینەوە چارەسەری نانۆییبۆ  با
تێ ناپەڕێت، ڕەنگیان سوورێکی تۆخە و ئاسان ( x10-6 100   )قەبارەیان لە چەندسەد نانۆیەک . دەزانن

لیکۆلە ئاڵتونییەکانەوە و مۆ ن بەێندەنووس( اڵیگانز)توێژەرەوەکان مۆلیکیۆلی  .کۆنتڕۆڵ دەکرێن
ئەرکی خۆیان بە جێ  وێدا ناو لەشی نەخۆشەکەوە، له  نه ، دەیانخهمۆلیکیۆلێکی نوێ دروست دەکەن

ۆری و ج ی(properties) یندێت تمه تایبه ها روه یەک دەگرن، ههو لەگەڵ مۆلیکۆلە نەخۆشەکاندا دەهێنن 
دەینێرنەوە بۆ ئامێرەکە، ئامێرەکەیش لە شاشەکەی خۆیەوە  نیشان دەکەن، ئینجاتنەخۆشییەکان دەس

 .پێشانمان دەدات

، ئەوا توانای دەستنیشانکردن و هەبێتلە لەشی مرۆڤەکەدا خۆشییەک نەلە حاڵەتێکدا، گەر زیاتر لە 
بە نەخۆشییەکی تایبەتیان لەنێو سەدان ملیۆن نەخۆشیی تردا ندێتیی  تمه تایبهجیاکردنەوەی 
لە چارەسەری نانۆییدا مامەڵە لەگەڵ .  یه هه  وه ه(Highest accuracy)ە بێئەنداز وردەکارییەکی

ێکی چا دوای نانخواردن، کبڕ بە مانای کەوچ .دا(Dose) بڕمۆلیکیۆلی دەرمانەکان دەکرێت نەک لەگەڵ 
لە دەرەوەی نانۆ بۆ  ئەمڕۆئەو چارەسەرانەی . دێت یاخود کەوچکێکی چێشت پێش نانخواردن، هتد

نەتوانراوە کوو ، چونن ی دەرمانەکان بە فیڕۆ دەده۸٠ڕی٪هەمیشە ب ڕاستییەکەی، نەخۆش دەکرێن
ی خواردنەوە بۆ هەموو لەش ڕێگەدەرمانەکە لە کوو مۆلیکیۆل بنێردرێت بۆ خانە نەخۆشەکان، بەڵ

 .دەچیت

  گەورە ی(تەحەددا: Challenge)ەالو پدا زانایان تووشی (Nano particles) لە چارەسەری نانۆپارتیکڵ
ڕووی  وێنەوە بەرەومۆلیکیۆلە پڕۆگرامکراوانە دەچنە ناو خ و ئه کاتێک:  یه هوە، ئەویش ئەو تهبوونە

بۆ چارەسەری ئەم کێشەیە . لەش دەبوونەوە ی(المناعي الجهازimmune system / ) ئامێری بەرگری
 دروستبەرگێک کوو توێژێکی چەند نانۆیی لە پێکهاتەی ئاو بە دەوری مۆلیکیۆلەکاندا وە  توانیویانه



ئەوەی ئامێری  بکەن و نانۆپارتیکڵەکەی پێ دابپۆشن بۆ ئەوەی بتوانێت لەناو خوێندا هاتوچۆ بکات بێ
ئەم هاتوچۆی نانۆپارتیکڵە چەند . بێگانەیەبەرگریی لەش دەرک بەوە بکات، کە ئەمە تەنێکی 

ئینجا  ،رودرێژ دەتوانێت لە خوێندا بمێنێتەوە و سەردانی خانە نەخۆشەکان بکاتوکاتژمێرێکی دو
، کە  یه یه ماددەئەوەی گرنگە لەم چارەسەردا جۆری ئەو  .بەرگە ئاوییەکەی بتوێتەوە

کاتێک نانۆپارتیکڵەکان ئیشی خۆیان دەکەن، ئیتر کوو دەکرێت، چون دروستنانۆمۆلیکیۆڵەکانی لێ 
نانۆپارتیکڵەکان لە  ئەمڕۆبۆئەم مەبەستە . ت بتوێنەوە و لەناو لەشدا مامەڵەیان لەگەڵ بکرێتدەبێ

دەکرێن، کە لە بنەڕەتدا  دروستەوە (سیدگاڵیکۆڵیکئە)و ( الکتیکئەسید)دوو جۆری تایبەتی بە ناوی 
  .نزیاتر لە چل ساڵە ئەو ماتەرە کیمیاییانە بۆ دروستکردنی وزە لە لەشدا بە کار هێنراو

ی سێ بە یئامێری دروستکردنی نانۆپارتیکڵ قەبارەکەی بە شێوەیەکە لە ژوورێکی تاقیگەی ئاسای
 ەوە(DANA-FARBER Cancer institute)ریکییەکاندا بە ناوی ەئەم تاقیگەلە یەکێک لە چواردا 
بۆ بەرهەمهێنانی دەیان هەزار تیوب لەو  بۆ دیاری کراوەسێ کەسیشی  تەنیاو  وەتەوەوبجێگای 

 .کەننانۆپارتیکاڵنە، کە دواجار بە سەر نەخۆشخانەکاندا باڵو دەکرێنەوە و چارەسەری نانۆییان پێ دە

 میکانیزمیو  ن هک ده ی وەرگرتنی سیگناڵەوە دەست بە دروستکردنی خانەی ترڕێگەخانەکانی لەش لە 
انیزمی ناردنی کرێت میک ی دروست ده وه له  جگه  خانه  واته. ن هک ده ترک فێری یهش ی سیگنااڵنه ئەو

ئاستی نانۆییدا ڕوو دەدەن، وەک پێشتر  ونانە لەووسبو سیگناڵ و درهەموو ئە. رێتک سیگناڵیشی فێر ده
یەکێک لە سیگناڵەکان فەرمانە بۆ  .تیرەکانیان لە چەند نانۆنەیک تێپەڕ ناکاترا، کی پێ  ئاماژه

 .وی نوێونەی نوێ، تیشدروستکردنی خا

، نانۆپارتیکڵەکان دالەش  له  بوونی برینێکی گەورهلە حاڵەتی لەدەستدانی ئەندامێکی لەش، یاخود 
و لەوێوە فەرمانی دروستکردنی خانەی نوێیان پێ  انی ڕووی دەرەوەی برینەکە دەکرێنک خانهڕەوانەی 

ببن جینەکانە  دروستو بە چ قەبارەیەک دەدەن، بەاڵم ئەوەی بڕیار دەدات ئەو خانانە بە چ شێوازێک 
ی ئێسک، یدڵ دروست بکاتەوە، نەک هی  خانه تەنیاواتا خانەیەکی دڵ دەتوانێت . ندا(DNA)لە ناو 

ی ڕێگەتیشووەکان لە نانۆفایبەر پێک هاتوون، کە خانەکانی لەش لە  .هەروەها بەو شێوەیە
ی دوو دابەشسیگناڵەکانەوە فەرمان بە پڕۆتینەکان دەکەن خۆیان زیاد بکەن، یەک بگرن، یاخود خۆیان 

ئەو تاقیکردنەوەیەی فەرمان بە خانەکان  .بکەن دروستنانۆفایبەرەکان کوو و ژمارەی تر بکەن تا
ەرز لە ئاژەڵدا بکەن بە پلەیەکی ب دروستی نانۆپارتیکڵەوە، کە فایبەری تیشووەکان ڕێگەلە  دات ده

بە لێکۆڵینەوەی زیاتر  ی بە دەست هێناوە، بەاڵم پێویستیسەرکەوتوو بووە، لە مرۆڤیشدا سەرکەوتن
سەرجەم تاقیکردنەوەکان  .کاریگەریی الوەکیی دوورمەودا لەسەر مرۆڤەکان دانەنێتکوو هەیە، تا

و چەقی  (خانەکانی مێشک) ، نیوریۆنکردنەوەی خانەکانی پێست، خوێن، ئێسکدروستلەسەر دووبارە
 .ەوە سەرکەوتوو بوون ۲٠۱۲نێوان ئێسکەکان لە سااڵنی 

 (جین)رۆمۆسۆم کردنی کاریکست دهو  نانۆڕۆبۆرت



پێی   م ڕۆبۆرته ئه. اتکڕ نا تێپه ک د نانۆیه ندسه چه  ی له باره قه  هک،  یه و ڕۆبۆرته نانۆڕۆبۆرت ئه
  له کێک یه  هک،  هاتووه کپێ کشێ ند به چه  له  هک ئامێره(. DNA)ی  وه ردنهککگوترێت، ئامێری چا ده
دەتوانێت  اتداکمان  هه  ، له  ڕۆمۆسۆمهکی  (Mutation) وه وژاندنهکاری البردنی، یاخود کانی ک شه به

، بۆ دا ڵه ڕۆمۆسۆمی ههکتی بوونی  حاڵه  له. لە ئەستۆ بگرێتڕۆمۆسۆمیش کی  وه ردنهکتیفکئا ئەرکی
ناو   توانێت بچێته ده  م ئامێره دوای پیتاندن، ئه  ، یاخود لهدا هکیتاندنی هێلتی پاک  له  نموونه

دوای قۆناغی   له. اتکنینی بۆ بکپش ، ئینجاێشێتکو ڕایببنووسێنێت ( DNA)  ، خۆی به وه انهک خانه
و   تازهی ک یه دانهو  لە ئەستۆ دەگرێت  م جینه انی ئهک خۆشه نه  شه البردنی بهئەرکی نین، کپش
 .  هک خۆشه شوێنی نه  یخاته ات و دهک ۆپی دهک  وه ی ترهکجینێ  ندروست له ته

 :ەانک جینییه  ڵه ی هه وه ردنهککردن و چاکاریکست ئامێری نانۆیی ده ئەمەی خوارەوە

       

ی  هک نانۆییه  ردنی ڕۆبۆرتهکارکتی  ر یۆتیوب بۆ بینینی چۆنییه ی سه ڤیدیۆییه  لیپهکم  ئه  بڕواننه  ایهکت
 : وه ره سه

https://www.youtube.com/watch?v=Q8tAj8A4pc0 

 

 

 (Nano home doctor office) یی نانۆیی ناوماڵکئۆفیسی پزیش

و وک ناوماڵدا وه  ئاسانی له  زۆر به ،تی نۆلۆژی ورووژاندوویهک نانۆته  هک،  رمان نۆلۆژیای دهک شۆڕشی ته
  له  هکرێت، ک وا پێشبینی ده(. to be installed)زرێنرێت  توانرێت دابمه ی خێزانی دهکێکئۆفیسی پزیش

 کی مرۆڤێ سته موو جه بتوانێت هه کرجێ مه  ی نانخواردن، بهکی مێزێ باره قه  دا و بهکپالتفۆرمێ
م  رجه سه  هکبێت،  ترۆنی دهک له ی ئهک یه شاشهکوو  وه  ۆرمهم پالتف ئه. رێتکدروست ب  ،وه بگرێته

. رێنک انی ئیش پێ دهک رێن و پڕۆگرامهک تیف دهکئا  وه ستلێدانه و ده  نجه ی پهڕێگە  ان لهک یشنه هکپڵی ئه
 رمانی ات، دهک ستنیشان ده انت بۆ دهک خۆشییه نه  موو جۆره م هه رده ی سهکبری پزیش  له  یهدەستگەم  ئه

 .اتک ت ده هک هکو پزیش  رمانخانه ی ده وانه و ڕه  وه دۆزێته رت بۆ ده سه نانۆیی چاره

https://www.youtube.com/watch?v=Q8tAj8A4pc0


 : یی ناوماڵهکپالتفۆرمی ئۆفیسی پزیش  وه ی خواره وێنه

 

 

 (Drug delivery) انک خۆشه نه ردن بۆ خانهکڕێ رمان به ده

،  م ڕۆبۆرتانه ئه. یکانی بواری پزیشک زانستییه  وته هکست ترین ده وره گه  له  هکێک یۆلی یهکڕۆبۆرتی مۆلی
ان ک رمانه یۆلی دهکیاندنی مۆلی اری گهکهۆ  بنه ده ،اتکڕ نا تێپه ک ند نانۆسێجایه چه  یان له باره قه

ان و ک ڕۆمۆسۆمهکاری کست وخۆ ده توانن ڕاسته ده  م ڕۆبۆرتانه ئه. انک خۆشه نه  وخۆ بۆ ناو خانه ڕاسته
بگۆڕێت، ( DNA)ی  هاتهکپێ  یه ی هه وه ی توانای ئه وه له  جگه. ن هکی جینیی مرۆڤ ب خشه نهانی ک خانه

تریا و ک ڤایرۆس و به  رگریی له چۆن بتوانن به  هک، ش فێر بکاتشی انی لهک خانه لە دەستی دێت هاوکات
موو  هه  ر به رانبه بهرگریی خۆیان  انیزمی بهکات میک ان فێر دهک خانه. ن هکان بک ره خۆشخه نه  نه ته
 .ساز بگۆڕن ی نهکنێ ته

 ناردنی دەرمان ڕاستەخۆ بۆ دی ئێن ئەیەکان

          

 

 

 پیشەسازینانۆتەکنۆلۆژی و 

لە سەرجەم بوارەکانی تری کوو بێت، بەڵار ک  بهی دروستبۆ بواری تەن تەنیانانۆتەکنۆلۆژی مەرج نییە 
گەورەترین دەستکەوتی نانۆتەکنۆلۆژی لە بواری . بخرێتە گەڕپیشەسازیدا دەتوانرێت 



(Solarsystem)نانۆپارتیکڵ دەتوانرێت بە توێژێکی زۆر زۆر تەنک، بە  .دا خەریکن پیادەی دەکەن
ۆگرام بکریت کاتێک، ئەندازەی چەند نانۆیەک لە سەر ڕووی تەنێکی تەخت دابڕێژرێت و بە شێوازێک پڕ

ئەم تەکنۆلۆژیایە  .تەزووی کارەبایی بە شێوازێکی چڕێت بۆ بیانگۆڕ ،دەکەونە سەری ککە فۆتۆنی تیش
نانۆپارتیکڵ توانای تێکشاندنی . لە پارێزگاریکردنی ژینگەدا بە چری تاقیکردنەوەی لەسەر دەکرێت

بۆندی ئەلکترۆنیی پارتیکڵی مادە کیمیاییەکانی تری هەیە، بۆیە دەکرێت لە بواری پاککردنەوەی 
جێبەجێ ی یئەم تاقیکردنەوەیە لە کەنەدا بە سەرکەوتوو. ار بهێنرێتپاشەڕۆ کیمیاییەکاندا بە ک

ملیۆن لە  ۵٠بە خێرایی  ، جگە لەوەی لە شوێنی پاککردنەوەکە دەتوانن نانۆپارتیکڵەکان خۆیکراوە
 .پاشەڕۆ کیمیاییەکانی پێ پاک دەکەنەوە هاوکاتیشچرکەیەکدا دروست بکەن 

ی داهێنانێکەوە توانی بیرۆکەی نانۆپارتیکڵ ڕێگەساڵ لەمەوبەر لە  ۳٠مجار ەجیم جەسکی بۆ یەک. د
لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا داوای لێ کراوە  (IBM)جیم جەسکی لە کۆمپانیای . بهێنێتە ئاراوە

بیرۆکەی  ەسکیج. ێک دروست بکات، کە توانای خوێندنەوەی ڕووی تەنێکی هەبێت(scanner)سکانەر
(Scanning Tunneling Microscope - STM)وشەی تێلسکۆبی وئەو لە بری ئەوەی ش. ی بە کار هێناوە

ی (scale)هات لووتی نووکە دەرزیی بە ئەندازەی  ،بۆ خوێندنەوەی ڕووی تەنەکان بە کار بهێنێت
وێندنەوەی گرامی سەردەمی کۆن ی خیلووتی دەرزکوو ئەو لووتی دەرزییە وە. نانۆیەک بە کار هێنا

دانە دانە لە جێگای   هک نه تهمۆلیکیۆلەکانی  تی رزییە نانۆییەوە توانیویهسکانەرە بەو دە ئەم.  بووه
 . وه بیانگوازێته لە خانەیەکەوە بۆ خانەیەکی تر وخۆیان بجووڵێنێت 

 زینکئۆکساید

تاقیکردنەوەیەکی گرنگی لەسەر ( Georgian Institute of Technology)لە زانکۆی  (جۆن لین ۆن)
کەمەوە لەسەر نانۆپارتیکڵی  ی(Viber) ک یه ره لهی ڕێگەدا لە  هەوڵی( جۆن). کرد( ینکئۆکسایدز)مادەی 

لیۆنەها تەلی یگەشەپێدان بەم بیرۆکەیە بە مبۆ . بکات دروستی باش یئەو مادەیە تەزوویەکی کارەبای
چەند سەد ی یتێپەڕ ناکات و بە درێژ( 50x10-6)باریکیان، کە ئەستوورییەکەیان لە پەنجا نانۆ 

ئەم تەلە نانۆییانەیان پێکەوە  ،پەیژەیەکی  ر شێوه لەسه. کرد دروستو نانۆپارتیکاڵنە نانۆیەک لە
توانییان تۆڕێکی کوو نووسان، تا پێکەوە بەستەوە و چەند پەیژەیەکیشیان لەو قەبارەیە لە باری درێژی

ە توانییان (زینکئۆکساید)خستیانە سەر ئەو تۆڕە   هک،  وه هک یه ره لهی ڕێگەلە . بکەن دروستلێ 
 . وهبەهێزتر بو (AA)پاتری جار لە تەزووی  ۳تەزوویەک بەرهەم بهێنن، 

دروست   وزه  وه ره ی لهڕێگە  له  هکدات،  پێشان ده  یه یژه و په ردنی ئهکوه جۆری دروست ی خواره یه م وێنه ئه
 :اتک ده



 

زانایان . هەیەو فشاری    ره لهتوانای بەرهەمهێنانی   وه یهبەردەوامی  هۆی جووڵه  لەشی مرۆڤ، به
هاندی و کوو بۆ ئەوەی ئامێرەکانی وە ربگرن وهو فشاری لەشی مرۆڤ   ره لهدەیانەوێت سوود لە 

تا مۆبایل، کۆمپیوتەر و ئامێری لەو وا .بکەنەوە (Charge)ی ئەو وزەیەوە شەحنڕێگە کۆمپیوتەر لە
بەوەی لە  کوو تەنیا، چونیان هەبێت(Charger)  شاحینە ی داهاتوو پێویست ناکاتنەوە بۆ ، جۆرانه

لە ناویاندا   هک، ەوەاندەست مرۆڤدا بن خۆیان خۆیان شەحن دەکەنەوە لە ڕێگەی ئەو تۆڕە نانۆیی
 .کراون دروست

لەوە تردا ڕوو  انیک رته هکشێوازی تەالر و خانووبەرەی نەوەی نوێ لە زۆربەی شوێنەکانی ئەوروپا و 
ئەویش  .شووشە بە کار بهێنن دان وه وڵی ئه هه  ، لهکۆنکرێتخشت و  دەکەن لە بری دیواری بەردین،

سوود لە تیشکی خۆر وەربگرن بۆ ڕووناککردنەوەی ناوەوەی خانووبەرە و کوو لەبەر ڕووناکی، تا
گەر . گەورە لەم بیناسازییە نوێیەدا هێشتنەوەی ئەو هەموو شووشەیەیە بە پاکی ئاڕنگاڵی. تەالرەکان

. ئەوا پێشکەوتن لەو ڕشتەیەدا ڕوو نادات ،ئەو شووشانە ئۆتۆماتیکی خۆیان خۆیان پاک نەکەنەوە
 یتی پلههەزار  ۵٠  هک ی، زۆربەی هەرە زۆری دیوارەکانی لە شووشە پێک هاتووە،ژاپۆنفڕۆکەخانەیەکی 

شووشەکان خۆیان خۆیان پاک     هک،  ردووهک، وای اوهنانۆتەکنۆلۆژی یڕێگە  لهکۆمپانیایە  ئەو. ەیتێدا
، توێژێکی تێپەڕ ناکات( 10x10-6)نانۆ ۱٠  ، کە تیرەکەیان لە(تایتانیوم دایۆکساید)چەپکە . بکەنەوە

کاتێک . کردوون و ڕووی شووشەکانیان پێ داپۆشیون دروستتەنکیان لە وێنەی فیلمی فۆتۆگرافی لێ 
سەر ڕووی شووشەکان، ئەو   دەکەونه (strange)  ناوازهتری  یک یه ماددەتەپوتۆز، باران، یاخود هەرچ 

ئۆکسجینەکەی وەردەگرێت و دەیانگۆڕێت بۆ مۆلیکیۆلی  ،ڕووناکییەی دەکەوێتە سەر ڕووی ئەو فیلمە
ئەو  ،و هەرچ تەنێک لە سەر ڕووەکەی بە دی بکات (Reactive Oxygen)وزەبەرز، پێیان دەگوترێت 

 .وزەیەی ئاڕاستە دەبێت و دەیتوێنێتەوە، یاخود لە ناوی دەبات

 

 



(Carbone Nano Tubes) ئاسانی   بهدا تاقیگەمرۆڤ لە و  دێن کپێلە کاربۆن  ە نانۆییانەن،ئەو تیوب
جار  ۲٠٠ئەم کاربۆننانۆتیوبانە . ەیە(6-10) نانۆ  ۱ تەنیاتیرەی ئەو تیوبانە . یان بکاتدروستتوانێت  ده

. (Semi conductors)پێیان دەڵێن  کە ،سووکترن م دەیان جار لە ئاسنلە ئاسن بەهێزترن و بەاڵ
کاربۆننانۆتیوبانە بکەینەوە و پێمان وابێت مرۆڤ لە تاقیگەدا کردنی ئەو دروستبێگومان گەر بیر لە 

کوو ا هەڵەین، بەڵبکات ئەو دروستەکان بخاتە سەر یەک و ئەو تیوبانەیان لێ دانەدانە پارتیکڵەنانۆیی
 دروستەیان هەیە، کە تێیدا خۆیان فۆرمی خۆیان (Semi conductors)ڵ ئەو توانای نانۆپارتیک
 .دەکەنەوە

 

انی ک تۆمه ئهان و ک ردیله گه  هکبێت،  ی ده وه نۆلۆژی توانای ئهک یدا، ته(Nano scale)یڵی نانۆ هکس  له
  وه یهڕێگەو  له.  وه ی بگوازێته هک ماددەتری ی کبۆ شوێنێ  وه هکشوێنێ  له ک یه ماددەموو  ری هه هێنهکپێ
  به .ردا بهێنرێت سه گۆڕانیان بهپێی ویستی مرۆڤ خۆی  بهان ک ماددەموو  ی هه هاتهکتوانرێت پێ ده

 The complete)ر  ی ماتهیی فیزیای هاتهکواوی پێ تهۆنتڕۆڵی ک  له  نۆلۆژی بریتییهک ی تر نانۆتهک مانایه
control of the physical structure of the matter.) 

توانرێت  و ده  هێزتره ستییڵ زۆر به  ی له هک ه(hardness)توندیی و   ی ئاسنینهک یه ماددەر،  نانۆفایبه
  نرخیشیان له  هک، رێتکب دروستیی لێ . د.و ت  هکیل، ئۆتۆمۆبیل، فڕۆکجۆری پایس  انی لهک شی ئامێره له

 .بێت رزانتر ده هه ئاسن و فافۆن

 

 

 ەکنۆلۆژی و نەوەی نوێی کۆمپیوتەرنانۆت

 ۵قەبارەی سەرەتاییترین کۆمپیوتەر بە ئەندازەی ژوورێکی . ساڵە بوونی هەیە ۷٠کۆمپیوتەر زیاتر لە 
عەقڵی )پڕۆسێسەر. لە گیرفانماندایە ئەمڕۆمەتری بووە و تەواوی ژوورەکەی داگیر کردووە، بەاڵم  ۱٠بە 

. بە کار دەهێنرێت ێداتبۆ گەیاندنی وزە و فەرمانەکان ی ئەم سەردەمە وایەری سلیکۆنیی (کۆمپیوتەر
زاران  دان و هه یان سهیستوور ، خۆیشیان ئهنانۆمیتەر لێکەوە دوورن ۲٠وایەرە سلیکۆنییەکان زیاتر لە 

بۆ  .ن و عەقڵی کۆمپیوتەرەکە دەشێوێنن، بەاڵم زۆر کات کاریگەریی لە یەکتر هەر دەکە نانۆیه



ریکی ەیەکی نانۆی ئەمەوارەدا، پەیمانگدەربازبوون لەم گرفتە و تەوزیفکردنی نانۆتەکنۆلۆژی لەم ب
ئەم گرافینە لە . و پێک دێتووشەشپاڵوەڵقەی شەشپاڵئگرافین تۆڕێکە لە . ی داهێناوە(گرافین)

، کە ئەستووریی شیتەکە لە نیو نانۆ  دایه(sheet)کراوە و لە شێوەی شیت دروستنانۆپارتیکڵی کاربۆن 
(0,5x10-6 )ئەم شیتە گرافینیانە بێئەنداز بەهێز و نەرمن، تواناکانیان سەدان هەزار جار . تێ ناپەڕێت

 .دەکرێت دروستزیاترە، کە سلیکۆنی لێ ( کوپەر)لە مادەی 

 

لەم بوارەدا . کار دەکات( On & Off)واتە  (switch)سیستێمی کۆمپیوتەر سیستێمێکە لەسەر بنەمای 
بۆیان دەرکەوتووە،  و تاقیکردنەوەیان لەسەر مادەی سلڤەر کردووەزانایان . سوود لە نانۆسویچ بینراوە

سویچێک بە یەکیان بگەێنین، ئەوا کوو گەر بمانەوێت وەئە .کە ئەو سویچانە لە دوو وایەر پێک هاتوون
بەر ڕووی وایەرەکەی کوو ت تاێیەک ئەتۆمی نانۆیی ئەو مادەی سلڤەرە لە ڕێگەی وزەوە دەجووڵین تەنیا

 . بکات ە گواستنەوەی تەزووە کارەباییەکەبدەست تر بکەوێت و 

و مو هه بیرۆکەی سویچی نانۆیی وای لە زانایان کردووە، کە بیر لەوە بکەنەوە مێشکی مرۆڤ بە
 ،لیارد خانەی نیورۆنی پێک هاتووەیمێشکی مرۆڤ لە سەدان م. وست بکەندر  وه هی خۆیکئاڵۆزییە
ەیەکی پالزمیی دی سویچەوە کار دەکەن، کە مادڕێگەو لە  گواستنەوەی تەزووی کارەباییە تەنیائیشیان 

ی ئەو سویچی ڕێگەلەنێو تاقیگەیەکدا توانیویانە لە  ژاپۆنلە . چەورە لەنێوان جەمسەری نیورۆنەکاندا
ە کیمیاییەکانی دنیای دبکەن، کە توانای جیاکردنەوەی سەرجەم ماد دروستنانۆییەوە هەستی بۆن 

 .هەیە

 نانۆ سیتی

  به کێوێت، شار یانه نۆلۆژی دهک زانایانی بواری نانۆته  هک،  یه ه(Deadline)  و دێداڵین ئه ٠٠٤٠ساڵی 
پی  روو له ن له سهژێ شاری نانۆدا ده  ی له و مرۆژانه ئه. ن هکدروست ب  (Nano city)  وه ییهناوی شاری نانۆ

یڵی  هکس  له. بن ده( Check path)پاچکڵگری چێ ، ههماری باڵ شاده کنزی  پێستدا،ژێر   ستیاندا و له ده
ی  می دروستبوونی خانه هک ساتی یه هکچر  ست به ئاسانی هه  زۆر به دا(nano scale)نانۆیی
ی ڕێگە  پاچ لهکچێ. ین هکیی بد  به  وه ه(trans object)ی  ر شاشه سه  توانین له ین و ده هک یی ده نچه شێرپه

ی  هک رییه ۆمپیوتهکی سیستێمی  وانه ان ڕهک دروستبوونی خانهۆمماندی کخۆی   وه ه(Bluetooth)ثتوبلو
و   وه نامێنێته مەترسیدار  ، بهک خۆشییه نه  شاری نانۆییدا هیچ جۆره  له.  وه اتهک ات و لێتی ئاگادار دهک ده

ی خۆ دواو دووگیانیی ژنان ڕاسته  ردن بهکست هه .بری نانۆدا ڕزگاریان نابێت ژێر زه یشیان لهکهیچ جۆرێ



ی  وانه ڕهو   وه خوێنرێته ده  وه پاچهکن چێ له الیه  وه ی سپێرمهڕێگە  حم له ی ناو ڕه هکاندنی هێلکووتر
 .رێتک ده  هک خۆشییه سیستێمی نه

 

 (science fiction) انک زانستییه  یاڵه خه

 انبیری مرۆڤدا بوونی  یی له میشه هه  به  هکن،  زانستییانه  یاڵه و خه ی ئه رمان نموونه و سوپهباتمان 
.  وه ته بوونه کڕاستی نزی  زیاتر و زیاتر له  زانستییانه  یاڵه و خه ئه  وه نۆلۆژییهک هۆی نانۆته  به.  بووه هه
توانای گرتن و   هکات، کب دروستت بۆ کێشێکست دهتوانێت  ئاسانی ده  نۆلۆژی بهک ڕاستیدا نانۆته  له
، وپێاڵ کوتێوێش و جکست ده کوتێور ج گه: تر بڕوانین ساده. بێت هه  وه انهک نه ته  هێزی به اندنی زۆر بهکل
  توانین به ئاسانی ده  وا زۆر به رابێت، ئهکوست در  وه دارودیواره  اندن بهکبۆ لنانۆ   ت له تایبه  هک

بێ هیچ  ا بهاندک خانه ر دیواری باڵه سه  به( High precission)  وه ی زۆرهک ارییهک ورده  به  وه هۆیانه
 .وین هکر ب تر سه یکارێکهۆ

 

 

 



  وه ڵهکی نانۆپارتیڕێگە  ان لهک هگۆڕینی ڕەنگ

یمیایی کی  هاتهکگۆڕینی پێ  له  ان جگهک هکخشۆر و  وه له په  له کندێ ی هه وه ره نگی ده گۆڕینی ڕه
هۆی   و به  وه نۆلۆژییهک نانۆتهی ڕێگە  له.  تر نییه بێت هیچی نه  رانه وه و بوونه ی ئه وه ره انی دهک خانه

ردا  سه  ان گۆڕانیان بهک نه ی ته وه ره نگی ده توانرێت ڕه ده  وه باییه ارهکزوی  ته یمیایی وک یکارلێک
 ، کە لەی الی ڕاست یه م وێنه له. رابێتنکڵ دروست کنانۆپارتی  له  انک نگه ی ڕه رجه و مه بهێنرێت، به

ر  شی به له کاتێک  یه پێستی خۆیی ههنگی  توانای گۆڕینی ڕه  هکۆو خش ئه دەبینرێت، دا وه خواره
  هکو خشۆ شی ئه انی لهک خانه  هک،  وه نهدە ده کیه لێ و شێوه به   م ڕووداوه زانایان ئه. وێت هک ان دهک نگه ڕه

زانایان . ون هک ریان ده به  هک،  یه ی هه نانه و ته انی ئهک انی خانهک ندییه تمه رگرتنی تایبه توانای وه
دا کرچ ساتێ هه  ی له هک نگه توانرێت ڕه ده  وه ۆنتڕۆڵهکی ڕیمۆتڕێگە  له  هک،  ردووهکئۆتۆمۆبێلیان دروست 

  هک،  یه و ئۆتۆمۆبێله پ ئه ی الی چه وێنه. یت هک زوو ده ی خۆت ئاره نگه و ڕه بیگۆڕیت بۆ ئه ،وێت بته
   .گۆڕدرێت ی ده هک نگه ڕه

 

 

 

ی ڕێگەڕاستەوخۆ بە سیستێمی نیورۆنیی دەماغەوە لە   هبەستنەوەی ئامێرەکانی  نموونه  وه ی خواره وێنه
 :نانۆوە

 



 

 ئەم ورچەی لەم وێنەیەدا دەیبینن دەبێت چ کارێکی بەسەر نانۆوە هەبێت؟؟؟

 

و شتێکەوە دابەزیوە بۆ چەند لێدانێکی  ۳٠٠لێدانی دڵی لە  ،ەو ی خواره هک ی وێنهنووستووە هورچ ئەو
  هک، کیمیاییەوە ڕوو دەدەنی کارلێکی ڕێگەهەموو ئەم گۆرانکارییانە لە .  متره هکلێدان  ٠٠  له  هک، کەم

و  اتکۆنتڕۆڵ بکلێدانی دڵی ئەو ورچە  لە ئاستی نانۆدا دەتوانێت مرۆڤ ئەمڕۆ. ن خه ی دهکان ڕێک جینه
  وه زانایان بیر له. وشەکە بۆ سەر مارسوناردنی م ی ماوه ، کەوی لێ بخات خه مانگبۆ حەوت 

ر مارسی  ی سه وانه ن و ڕه و لێ بخه خه  و شێوازه به  وه ردنهکبۆ تاقی  و جۆره ی لهکڵێ ئاژه  هک،  وه نه هک ده
  ڵه ن ئایا چۆن مامهبزانن، کاتێک لەوێ خەبەری دەبێتەوە دەیانەوێت بزانن ئایا هیچی بیر ماوە،  هکب

 .ات، هتدک ی ده هک ره وروبه ڵ خۆی و ده گه له

 

 

خەولێخستنی بایۆلۆژی بۆ  ، یاخود(نمو) ، وەستاندنی گەشە(autrophy)وێنەی خوارەوە، بریتییە لە 
 .داهاتوو

 

 

 ، راوهکدروست   وه نۆلۆژییهک ی نانۆتهڕێگە  له  هک،  هدرکست دهمێشوولەیەکی هیی وێنەی خوارەوە 
. بە چاو نەبینرێت  هکرێت، کزۆر لەوە بچووکتریش دروست ب  بڕیار وایه. وتەکەی دەرزییەکی پێوەیەلو



 کسێی کە(دی ئێن ئەی)  هکرێت، کببۆ شوێنێک و داوای لێ  توانرێت بنێردرێت دهئەو مێشوولەیە 
وشتنی کشێت بۆ  ، ئیتر ده وه هکسێ هکشی  له  اتهکب کرمانێ ی ده وه یت بۆ ئهرێک بهێنێت، یاخود پڕۆگرام ده

 . ی بێت وه ولێخستن و بوورانه بۆ خه یاخود بێت،

       

 . لیۆنان کەسدا دەنێریت و فەرمانی پێ دەکەتی بیکوژێتیمێشوولە بۆ کەسێک لەنێو م

 :ئەوە فەرمان بە مێشوولەکان دەکەیت خۆیان بکوژن انیانک هکر واوبوونی ئه ته دوای

        

 

کەواتە  ، ماتماتیک و سەرجەم زانستەکانی تریشهکیمیا و کوو فیزیا نییە، بەڵ تەنیانانۆ لەبەر ئەوەی 
 .شۆڕشی تەکنۆلۆژی بەڕێوەیە

و لە ناو سکەوە بە وایەرلێس ڤیدیۆ ڕەوانەی  درێت قووت دهحەب کوو کامێرای ناو کەپسول، کە وە
 :گرێتوێنە لە ماوەی هەشت کاتژمێردا ب پەنجاهەزار توانێت ر دەکات، ده ۆمپیوتهکمۆبایل و 

 



 

 (Reboot) لە داهاتوویەکی نزیکدا مرۆڤ توانای ئەوەی دەبێت لە ڕووی بایۆلۆژییەوە خۆی ڕیبووت
بەردەوام بخرێتە ناو  دەتوانرێت نانۆپارتیکڵ بە چەقاندنی چیپێک لە پشتی ملەوە ،بۆ نموونە. بکاتەوە

مرۆڤەکە وا   وه یهڕێگەو  ات و لهکاری بکست ان دهک سووره هکندێتیی خڕۆ تمه تایبهتوانێت  ده  هکخوێنەوە، 
 .توانای هەناسەدانی لە ناو ئاودا هەبیت اتژمێرکندین  درێژایی چه  به لێ بکات

 : وه ی خواره یه م وێنه ئه  بڕواننه

 


