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عنصر منحصر به فرد در طبيعت ھمواره از ديرباز مورد توجه بوده است.  يکكربن به عنوان 

رن با ويژگي ھاي خاص خود، مطالعه روي فولساختارھاي جديدي ھمچون نانولوله ھاي كربن و 

تک  يکگرافن به عنوان  ٢٠٠۴ساختارھاي متفاوت كربن را دوباره در كانون توجه قرار داد. درسال 

چند سالی است که Aيه از اتم ھاي كربن كه يك پايه نظري براي ساير ساختارھاي آن است كشف شد. 

تر از  ای سخت دنيای فناوری تبديل شده است؛ ماده موضوع ھای ترين   گرافن به يکی از جالب توجه

 و فناوری نفوذ کند. ھای علم تواند به بسياری از عرصه الماس، رساناتر از مس و با شفافيتی باA که می

گرافن ورقه ای دو بعدی از اتم ھای کربن در يک پيکربندی شش ضلعی (Aنه زنبوری) می باشد که 

  به ھم متصل شده اند. sp²اتم ھا با ھيبريد 

از تک Aيه ھای اتم کربن و خواص ذاتی چشم گير و  متشکلگرافن به عنوان يک ماده ی دو بعدی 

، از قابليت ھای فراوانی برای کاربرد در زمينه ھای ...کتريکی، حرارتی و فوق العاده ی مکانيکی، ال

گرافن با وجود داشتن ويژگی ھای منحر به فرد در اکثر حVل ھای آلی قابل مختلف برخوردار است.

. ايجاد يک شکاف باندی  در محدوده انرژی الکترونی است  باندیشکاف گرافن فاقد حل نمی باشد.

ار که اين با عامل دکار گيری گرافن در ترانزيستورھا است   گرافن يک پيش نياز ضروری برای به

  کردن آن می تواند کنترل شود.

 برای استفاده کامل از مزايای گرافن و ھم چنين استفاده عملی از کاربرد ھای بالقوه گرافن، عامل دار

اين ماده در حVل ھای آبی وآلی و ھم کردن شيميايی آن ضروری است.برای بھبود انحVل پذيری 

چنين تسھيل فراوری آن اين تغييرات شيميايی مورد نياز است.عامل دار کردن شيميايی گرافن يا از 

ر طريق ايجاد پيوندھای کواAنسی ميان گروه ھای مختلف با سطح گرافن و يا از طريق جذب غي

  کواAنسی گروه ھای عاملی به سطح گرافن صورت می پذيرد.

پنج بخش اصلی که شامل افزايش ھسته دوستی، حلقه افزايی، افزايش عامل دار کردن کواAنسی در 

  آزاد، جانشينی و نوآرايی می باشد که با موفقيت روی گرافن انجام شده است.راديکال 

   


