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  كالس شهيد مطهريدانيال مقدمي : ارائه دهنده 

    اي را دارد هاي فعال زمين لرزه ذرات نانو قابليت كم كردن اثر گسل

 

 

 

 اي را دارد هاي فعال زمين لرزه تحقيقات نشان داده كه ذرات نانو قابليت از بين بردن و يا كم كردن اثر گسل: رييس انجمن زمين شناسي ايران گفت

 

دهد  تحقيقاتي كه در برخي از كشورهاي دنيا آغاز شده نشان مي: مدبري، رييس انجمن زمين شناسي ايران درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزودسروش 

 .تواند به عنوان روغن بين دو گسل عمل كنند شوند ، مي ذراتي كه در حالت پودرهاي نانويي در زمان سايش دو گسل پراكنده مي

 

شود كه به اعتقاد دانشمندان و محققان علوم  كنند پودرهايي در مقياس نانو از آنها ساطع مي زماني كه دو گسل در كنار هم حركت مي: وي اظهارداشت

 .اي است كه در بين محققان مطرح شده و حال بررسي است ها را صيقل كاري كند و از اصطكاك آنها بكاهد ؛اين فرضيه تواند گسل زمين مي

 

 

محققان معتقدند كه اگر اين : ي دانشكده زمين شناسي دانشگاه تهران به اهميت شناختن تاثير نانو در علوم مختلف اشاره كرد و گفتعضو هيات علم

 .هاي فعال را كاهش داد توان تا حد زيادي فعاليت گسل هاي زلزله خيز و فعال تزريق كنيم مي پودرهاي نانويي را به گسل

 

 .برخي از كشورها آغاز شده است و ما هم بايد تالش كنيم تا تحقيقات دراين زمينه را آغاز كنيمبه گفته وي اين تحقيق در 

 



مطرح است و كشورهاي زيادي روي مبحث نانو كاني  21در حال حاضر فناوري نانو تمام دنيا را فرا گرفته و به عنوان انقالب قرن : مدبري ادامه داد

 .ندكن شناسي و نانو ژئو شيميايي كار مي

 

اند و به همين دليل سرمايه گذاري و هزينه زيادي را به اين بخش اختصاص  امروزه بسياري از كشورها اولويت اصلي خودشان را نانو قرار داده: وي افزود

 .اند داده

 

تا كاربردهاي آن را درعلوم مختلف  كند ايران نيز در اين زمينه بودجه زيادي را صرف مطالعات نانويي مي: رييس انجمن زمين شناسي ايران اظهارداشت

 .مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد

 

مواد موجود در زمين در بسياري موارد در مقياس نانوست كه در اين ميان دو بحث نانو : وي با بيان اينكه زمين شناسي ارتباط زيادي با نانو دارد گفت

 .شود كاني شناسي و نانو ژئوشيميايي مطرح مي

 

شود در مقياس نانو  ها به مقدار زيادي ريز مي تمام مواد زمين از كاني تشكيل شده است و زماني كه اين كاني : ه نانو كاني شناسي توضيح دادمدبري دربار

 .شود آيد، بنابراين مطالعه آنها به مبحث نانو كاني شناسي مربوط مي در مي

 

درصد سطح زمين را  30شوند و حدود  هاي كويري ايجاد مي كه بر اثر فرسايش و توفانبه عنوان مثال اتسمفر، جو زمين و گرد و غبارهايي : وي گفت

 .ها قرار دارند پوشانند در زمره نانو كاني مي

 

شود كه بخش بزرگي از اين مواد به  شود چندين ميليارد تن مواد وارد اتمسفر مي وقتي كه آتشفشاني فعال مي: رييس انجمن زمين شناسي ايران افزود

شود  تواند عواقب وخيمي به دنبال داشته باشد ، مثال بر اثر فرسايش فالت تبت ذرات خاك كه به صورت نانو در فضا پراكنده مي رت نانو است كه ميصو

 .هزار كيلومتر دورتر يعني در قاره امريكا قابل مشاهده است كه اين موضوع نشان دهنده اهميت بررسي اين ذرات است 15حدود 

 



 1870تواند جلوي تابش خورشيد را بگيرد به طوري در سال  يكي از آنها مي: ن اينكه ذرات نانو در اتسمفر اثرات متفاوتي دارند اظهار داشتوي با بيا

. شديده يك آتشفشان در فيليپين رخ داد كه ذرات معلق آن در هوا جلوي تابش نور خورشيد به زمين را گرفت به طوري آن سال، سال بدون تابستان نام

 .بنابراين تاثيرات ذرات نانو بر روي جو و زندگي انسان غير قابل انكار است

 

كنند كه اين موجودات ريز  درصد اكسيژن زمين را توليد مي 50ها تقريبا  هاي موجود در اقيانوس فيتوپالنگتون: مدبري درباره نانو ژئوشيميايي توضيح داد

ها وارد  نمايند، در واقع اين مواد طبيعي كه نانو ذرات اكسيد آهن هستند توسط رودخانه شوند تغذيه مي ميدريايي از موادي كه از خشكي وارد اقيانوس 

 .شوند ها مي اقيانوس

 

 .بنابراين اين نانو مواد شيميايي كه طبيعي است و بشر هيچ دخالتي در ايجاد شدن آنها ندارد از اهميت زيادي برخوردار است: وي تاكيد كرد

 

هاي  ها در محيط بخش بسيار بزرگي از آالينده: علمي دانشكده زمين شناسي دانشگاه تهران به ارتباط نانو با محيط زيست اشاره كرد و گفت عضو هيات

 . شوند طبيعي چه در هوا و چه در آب به وسيله نانوها در محيط پراكنده مي

 

آالينده عمدتا روي   شوند اما هم اكنون باور بر اين است كه اين مواد ر هوا حل ميشد اين مواد معلق د شايد تا چند سال پيش تصور مي: وي ادامه داد

 .شوند پس شناخت نانو براي محققان و زمين شناسان از اهميت زيادي برخوردار است نانوها سوارند و در محيط منتقل مي

 

اند با استفاده از فناوري نانو گازهاي  كند، محققان در تالش وارد جو ميزيادي را  co2 اي كه گاز همچنين امروزه با بحران گازهاي گلخانه: مدبري گفت

 .آالينده را از جو و اتمسفر جدا كنند

 

 همشهري: منبع




