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  مقدمه
مفهوم ديگر نانوتكنولوژي، ساخت مجازي هر ماده يا نانومتر.  100تكنولوژي نانو عبارت است از علم و كاربرد ايجاد اشياء در مقياس كوچكتر از 

فرايندهاي نانوتكنولوژي در مقياس نانومتر با مجتمع كردن يك اتم در هر لحظه ميباشد. اگر چه (از جزء به كل) شيء بصورت از پايين به باال 
مقياس زماني اتفاق مي افتند كه  -رخ مي دهند، اما مواد و اشيايي كه از اين فرايندها نتيجه ميشوند ميتوانند بسيار بزرگتر باشند. نتايج بزرگ

برخوردار باشد تا تعداد زيادي فرايند  همكار و همزمان (در مقياس نانو) با هم تركيب شده و نتيجه  موازي سازي گسترده اينانوتكنولوژي از 
  مقياسي را توليد كنند. -بزرگ

نظامهايي كه با مواد در سطح ماكرو سر  هنانوتكنولوژي، نظامهاي مربوط به مواد در سطح ميكرو (نظامهاي فيزيك، شيمي يا زيست شناسي) را ب
  تعميم داده و با هم تركيب ميكند. توسعه و ارند (نظامهاي مهندسي، علم مواد و علوم كامپيوتر) و كار د

  نانوتكنولوژي در حال حاضر در زمينه هاي زير جريان دارد:
 تشخيص پزشكي و معالجه -

 بيوتكنولوژي -

 توسعه پيشرفته دارويي -

 آرايش و تزيين -

 هوافضا و صنايع موتوري (خودكار) -

 حفاظت محيطيامنيت، دفاع و  -

 الكترونيك، كامپيوتر و ارتباطات -

 توليد انرژي، ذخيره سازي و روشنايي (نورپردازي) -

 ساخت و طراحي محصول -

  
  نانوبوت چيست؟

نانوبوت ها نسل بعدي نانو ماشين ها خواهند بود. نانو بوت يك روبات تكنولوژيكي و  ، ماشينهاي نانو مورد استفاده هستند.از مدتها پيش
  تخصصي است يعني روباتي كه مولفه (قطعه) هاي عملگر آن مولكولي هستند و اندازه آن با سلولهاي زيست شناسي قابل مقايسه است. 

نانو بوت يك روبات ميكروسكوپي است كه با ) از اينرو(گرفته شده است. اين نام از تركيب نانومتر، اندازه ابزارهاي ساخته شده، و روبات 
  تكنولوژي نانو ساخته شده است.

نياز است تا تعداد بسيار زيادي از آنها با هم كار كنند تا كارهاي بزرگي انجام ها  اندازه بسياري ريز و ميكروسكوپي دارند، بوتنظر به اينكه نانو 
  به چشم ميخورد. 2تخيلي-در برخي داستانهاي علمي "چسبناك"يا 1 "مه سودمند"اين نانو بوتها، برخي مواقع تحت عنوان  زياد دهند. ازدحام

  

                                                            
به منظور تشريح مجموعه اي فرضي از روباتهاي ريز كه با هم عملكرد ويژه اي را انجام ميدهند، پيشنهاد  دكتر جان استورس هالواژه اي است كه توسط  مه سودمند -  1

  شد.
كمربند ايمني اتومبيل فكر كرد. روباتها بايد ميكروسكوپي مي بودند همراه با بازوهايي قابل امتداد كه در  به عنوان يك جايگزين نانوتكنولوژيكيِ "مه سودمند"دكتر هال به 

 قالبهاي انتهاي بازوها، به روباتها (يا فاگلتها) اجازه مي دادند كه بطور مكانيكي به شبكه سه بعدي  را مجددا پيكربندي كنند. ندچندين جهت مختلف كش مي آيند، و قادر
كنند كه مي با خواص مكانيكي و نوري عمل به عنوان يك ماده پيوسته  بودندقادر  رند.در چنين شرايطييكديگر پيوند خورده و اطالعات و انرژي خود را به اشتراك گذا

  د.ندر طول يك بازه وسيع، متنوع (و رنگارنگ) باش دنتوان
، تشريح شد و در برخي رمانهاي علمي تخيلي اخير شكست ناپذيردر رماني به نام  استينسال لماست كه توسط  1964مربوط به زمانهاي قديم در سال ايده توده نانوبوتها  - 2

  2002در سال  مايكل كرايكتوننوشته  طعمهرمان نيز به چشم مي خورد مثل 
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به عنوان جايگزين استفاده شده است؛ چرا كه  نانو روباتعموما، زماني كه بطور جدي در مفاهيم علمي از نانوبوتها صحبت مي شود، واژه 
در هر حال، نانوبوت واژه اي است كه بطور كلي توسط عموم (مردم) استفاده مفاهيم علمي تخيلي همراه شده است. نانوبوت بصورت دقيقتر با 

ميشود. بسياري از مقامات مسئول مجبور شده اند با درك عمومي مردم مبارزه كنند كه اگر چه تكنولوژي توسعه پيدا كرده است (اما) ممكن 
بسياري از تئوريهاي معاصر در مورد نانوروباتيك ها سعي دارند كه اين خطرها را مورد توجه قرار ابراين بنتهديدي براي بشريت باشد و است 

  دهند. 
دانشمندان سعي دارند تا آنها را  امروزهساخته شده اند اما در مراحل ابتدايي ساخت و توسعه به سر مي برند. (در حال حاضر) نانو بوتها در واقع 

، بنابراين قادر خواهيم بود آنها را در موارد خاصي مثل توقف لختگي خون، عالج سريعتر از معمول زخمها و بيماري ها و بهبود و پيشرفت دهند
.... به كار گيريم. بعالوه دانشمندان در حال امتحان كردن آن روي حيواناتي نظير موش هستند و در واقعيت ما شاهد افزايش عمر موش 

اما مشخص نيست كه اين امر ناشي از استفاده از نانو بوتهاست يا امري طبيعي است (يعني عوامل  وشها هستيم.آزمايش شده نسبت به ساير م
تري (مثال ديگري غير از استفاده از نانو بوتها دارد). برخي دانشمندان معتقدند نانوتكنولوژي و نانو بوتها سرانجام باعث ميشوند ما عمر طوالني 

 فكر ميكننددانشمندان و اين در حالي است كه اما هيچ تضميني مبني بر تحقق آن وجود ندارد  يعي داشته باشيم.سال بيشتر) از حد طب 30
اخته شده اين اتفاق خواهد افتاد. اما نانو بوت همانطور كه گفته شد، در واقع يك روبات به اندازه سلول است كه با به كار گيري تكنولوژي نانو س

  و ميتواند در موارد مختلفي نظير پزشكي يا مهندسي استفاده شود.
از تراكم زياد نانو بوت ها، مورد توجه سازندگان است كه در آن ماشينهاي بمنظور رهايي  سناريوهاي پيشرفته تر براي مولد تكنولوژيهاي نانو

  مقياس بصورت جامد در يك ماشين روميزي مجتمع شده اند كه اين ماشين محصوالت بزرگ (در مقياس ماكرو) را ميسازد. -نانو
  ر جهت انجام معالجات در سطح سلولي بهره برداري شود.انتظار ميرود، از نانو بوت هاي تزريق شده به بدن بيمانانوتكنولوژي پزشكي از اغلب 

 را حس كرده و خود را با آنها وفق دهندبافتهاي رويه)  و (ازجمله گرما، نور، صدانانو بوتهاي پيشرفته قادر خواهند بود محرك هاي محيطي 
كنند، با هم كار كنند، اجتماع مولكولها را هدايت  (مثال در محيط هاي شيميايي)، محاسبات پيچيده انجام دهند، حركت كنند، ارتباط برقرار

  و بيشتر از اينها، خود را تعمير و يا حتي تكثير كنند. دكنن
سازند. از اين استفاده هاي نظري از نانو بوتها بطور ذاتي بي پايان است، چرا كه اندازه شان اين امكان را فراهم ميكند تا ماهيتاً ماده را دوباره ب

هايي كه به خوبي برنامه ريزي شده اند قادر خواهند بود مواد جراحت ديده (يا خام) را گرفته و در ساخت هر چيزي به كار بندند، جهت، نانوبوت
اگر چنين برپاسازي اي صورت گيرد، در حالت نظري آنها قادر مي بودند نانوبوتهاي بيشتري  از پروتئينها و خوراك ها گرفته تا ريز پردازنده ها.

توانمند  ، از طريق فرايند تكثير خودكار (رونوشت خودكار)، بطوري كه يك گروه كوچك نانوبوتها ميتوانست به سرعت به يك توده حجيمبسازند
  در پروژه هاي بزرگ مقياس، توسعه يابد.

 بطور ويژه، كاربردهاي پزشكي نانوبوتها محتمل و اميدبخش بوده و بسياري از محققان روي اين مساله به عنوان احتماال اولين استفاده اين
ظ (مثل ويروسها) مي باشد، از لحابدن  بهبيشتر مهاجمان به اندازه اثر متقابل تكنولوژي تمركز كرده اند. از آنجايي كه اثر متقابل نانوبوتها 

و در جهت كمك به عقب نشيني و بيرون راندن سلولهاي سرطاني يا ويروسها، استفاده  مبارزان برنامه ريزي شده ويژهنظري ميتوانند به عنوان 
با جزئيات بسيار بيشتر در راستاي كمك به كشف سريع (بيماري) يا بطور ساده كسب همچنين آنها ميتوانستند جهت اسكن (بدن) افراد  شوند.
 .كار ميكندينان از اينكه بدن در سطحي بهينه اطم
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