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 مقدمه

 یکاربردها ،گسترده و مطلوب اتیخصوص لیبدل یونی عاتیما

از جمله  یعلوم مختلف شته و درحالل دا کیاز  یشتریب بسیار

 و شیمی یانرژ ،ی، داروسازکیزیف ،یمیش یمواد، مهندس

پنجره همچنین این دسته از حالل ها بدلیل  .شوندیماستفاده 

مورد  یمیدر الکتروشبطور گسترده  عیوس ییایمیالکتروش

 طیبه عنوان محمایعات یونی  یاز طرف. رندیگیمقرار  فادهاست

است که  یبدان معن نیو ا بکار می روند نیز ییایمیالکتروش

 لیاز پتانس یعیمحدوده وس رد یونی عاتیو کاهش ما شیاکسا

  .[3-1] دهدیرخ نم

 نیا صر به فردی می باشد.حمن خواصساختار آنها دارای 

 یونی باتیترکساختار یونی قادرند دارا بودن به دلیل مایعات 

مایعات یونی نیز  یاز طرف .کننددر خود حل  یرا به راحت

همزمان  و این بدان معنی است که اندیآلبخش بزرگ  دارای

را در خود حل  یآل باتیترک ،یونی باتیبا حل کردن ترک

 یپرقدرت یهاحاللدر درسته  پس می توان آنها را کنندیم

پرکاربرد  اریسب شیمی یدر مهندس .[5, 4] کرد طبقه بندی

در  نیو همچنمحسوب شده من یا یهاحالل ءو جز باشندیم

هم  یهااستخراج گونه یبرا ژهیبطور و یکیلوژویب یهاستمیس

 .[6] رندیگیممورد استفاده قرار  نوع

از  یاشبکهکه  اندیونی باتیاز ترک یادسته یونی عاتیما

آنها جامد  که است یحالدر و این  دهندیم لیتشک را هاونی

مایعات  گرید یانی. به بباشندیمو نمک  عیو به شکل ما ستندین

این ، اندعیمااتاق  یهستند که در دما ییهانمک یونی

حالت با افزایش دما هستند و  عیما C ֯100 ریز اغلب ترکیبات

 .[7] کنندیمخود را حفظ 

 عاتیهمچون ما ینیرا تحت عناو یونی عاتیمنابع ما یبرخ در

 عیما کیارگان یهانمکنمک مذاب و  ،یرآبیغ یونی

 عیما کیارگان یهانمکرا  هاآن لیدل نی. به اشناسندیم

است و شامل  یآل هاآن ونیبخش کات کیکه عمدتاً  نامندیم

 تواناییاین ترکیبات . باشندیم یآل ای یمعدن ونیآن کی

-یدوقطب یکیاز جنس الکترواستات ییهاکنشبرهم برقراری 

 یونی عاتیما عموماً. [9, 8] را دارد یدروژنیه وندیپو  یدوقطب

 هاآن .هستند داریپا اریو بس عیما کلوین 600 تا 180 یدر دما

 رخی. بشوندینمبخار  نیبه صفر دارند بنابرا کیفشار بخار نزد

 اتاق یدر دما یونی عاتیرا تحت عنوان ما یونی عاتیاز ما

 عیما C ֯30 یال 25حدود  طیمح یکه در دما کنندیم یبررس

 .[10] می باشند

و  یونی عاتیبر ما یشده است که آموزش یمقاله سع نیا در

شود. در  یگردآور هیتجز یمیآن در ش یاز کاربردها یبخش

 .شده است انیبصورت خالصه ب زین باتیترک نیا آیندهادامه 

 خچهیتار

 19در قرن  بوده که یونی عیما نیاول تراتین ومیاتانول آمون

 طیمح یدما ریز ازاینرو. داشت C ֯12 ذوب  یسنتز شد و دما

 نیاول 1914از آن، درسال  پس .باشدیم عیما بیترک نیا

سنتز شد.  تراتین ومیآمون لیاتاق به نام ات یدر دما یونی عیما

و  دیآغاز گرد یعیوسبطور  باتیترک نیتوسعه ا 1948از سال 

شامل  پرکاربرد یونی عاتیبعد دو دسته از مابه  1970از سال 

. دندیبه بازار عرضه گرد ومینیدیپر لیو آلک ومیدازولیمیا لیآلک

واکنش  طیبه عنوان مح هاآنبار از  نیاول ی، برا1980بعد از 

. در دیاستفاده گرد ستیبه عنوان کاتالهمچنین سنتز و  یبرا

و  فسفاتتترافلوئورو ونیاستفاده از دو آن 1992سال 

 گرفتشدت  یکاربرد یهاونیآن عنوانبه  تترافلوئوروبورات

[11 ,12]. 

 یونی عاتیما ژهیو اتیخصوص

دارند که سبب شده  یمنحصر بفرد اتیخصوص یونی عاتیما

د. نمورد استفاده واقع شو ژهیبطور و یعلم یهانهیزمدر اکثر 

نشان داده شده  1در شکل  باتیاز ترک یسر نیا ویژگی های

 نیها به برهمکنش ب آن ییایمیو ش یکیزیاست. خواص ف

 یهابرهمکنشهمچنین دارد.  یبستگ ونیو آن ونیکات

و  تیماه ون،یشعاع  عوامل مختلفی مثل به کیالکترواستات

از  یسر نیدر ا گر،ی. از طرف دمربوط می باشد هاآن عتیطب

 نیوجود دارد. همچن زین یدروژنیه یهابرهمکنش باتیترک

 یهاشاخه ت،یقطب ون،یمثل تقارن  یعوامل ساختار

 یهاگروهو  یحلقو ای یاشاخه یساختارها ،یلیآلک یاستخالف

 فایا یینقش بسزا یونی عاتیما اتیخصوص جادیدر ا یعامل

بحث شده  ریدر ز یونی عاتیاز خواص مهم ما ی. برخکنندیم

 .[14, 13] است
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 خصوصیات ویژه مایعات یونی -1شکل 

 یهاونی یمایعات یونی دارااز آنجایی که الکتریکی:  تیهدا

می  قابلیت انتقال الکترون رزونانسی و یساختارها، متحرک

 توانیم نیبنابرابرخوردارند هدایت الکتریکی باالیی  باشند از

محیط به عنوان  ییایمیالکتروش یهاستمیس درها  از آن

نمود. همچنین در باطری ها نیز می توان استفاده واکنش 

یونی در . هدایت مایعات کرداستفاده بطور گسترده از آنها 

نکته مورد  یول حالت عادی از یک ترکیب یونی کمتر است

 یآنها در دماها توجه در این دسته از ترکیبات این است که

 .[16, 15]هدایت الکتریکی باالیی دارند  باال

. مایعات یونی شودیمچگالی: بصورت جرم واحد حجم تعریف 

 یناز آب دارند. چگالی به چند ترنیسنگ عمدتاًچگالی های 

تقارن  ،طول زنجیره آلکیلی در کاتیون اندازه حلقه،نظیر عامل 

. از طرفی بستگی دارد یون و نیروهای بین آنیون و کاتیون

. ذار استنیز تاثیرگروی خصوصیات انحالل  بر چگالی

استخالف شده  یگروه عاملآلکیلی  رهیزنج یاگر رو بطورکلی،

باعث  یگروه عامل زیرا افزایش خواهد یافت یچگال باشد،

مطالعات نشان داده است که  .شودیم هابرهمکنش افزایش

                                                           
 ویسکوزیته 1

کربن بطور منظم  یهااتمچگالی مایعات یونی با افزایش 

 ریتأث. از طرفی آنیون نیز بر چگالی ترکیب ابدییمکاهش 

فلوئوردار  یهاونیآن که است یاگونهو این روند به  گذاردیم

د ند و باعث افزایش چگالی خواهنبیشتری در چگالی دار ریتأث

 .[18, 17] شد

. گرانروی گفته می شودمقاومت در برابر حرکت : به 1گرانروی

آب و  دارای گرانروی بیشتری نسبت به مایعات یونیعموماً 

. ترکیبات فلوئوردار باشندیممولکولی  یهاحالل

که سبب افزایش  کنندیم ایجاد یتریقو یهابرهمکنش

. اما دهندیمافزایش را گرانروی نیروی چسبندگی شده و 

ترکیبات فلوئوردار پاکسازی سختی داشته و قابلیت هم زدن 

کمی دارند. از طرفی ممکن است در صنعت بدلیل سختی 

. [19] جابجایی و پمپ کردن مشکالت زیادی را ایجاد کند

 .گرددیمباز  یمولکول نیب یروهایبه ن ماًیمستق ،گرانروی

ی واندروالس روهایندارای و  بودهی قطبریغ آلکیلی رهیزنج

در بررسی اثر گرانروی بسیار حائز  . مقدار پخش بارباشندیم

اهمیت است زیرا باعث قویتر شدن نیروهای الکترواستاتیک 

. هرچه پخش بار بیشتر باشد سبب افزایش گرانروی شودیم

از طرفی گرانروی با افزایش دما کاهش  .شودیمترکیب 

, 20] باشد هاونیبه دلیل افزایش تحرک  تواندیمکه  ابدییم

21]. 

است  تعایدر ما کشش سطحی خصیصه ای :یسطح کشش

کشسان  یاها به صورت ورقهآن یرونیب هیال شودیم سببکه 

دو  شیاست که موجب ربا خصوصیتیهمان  نیعمل کند. ا

 گرهمدی که آبمانند دو قطره  شود؛یم گریکدیبه  عیسطح ما

 ی عامل. کشش سطحسازندیم تریبزرگو قطره  ندیربایرا م

به عنوان  یونی عاتیاز ما میبخواه هرگاه ،تی اسمهم بسیار

آنها را  یکشش سطح ستیبایم میاستفاده کن تیسکاتال

سطح مایع،  یهابرهمکنشروی بر این پارامتر  .میکن یبررس

مایعات یونی تاثیرگذار  پذیری گرانروی و خاصیت انحالل

اما از  بوده از آب کمتر یونی عاتیما یکشش سطحاست. 

هنگامی که  .[23, 22] است شتریب یمعمول یآل یحاللها
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کشش سطحی یک حالل زیاد باشد مانع از انحالل حل شونده 

 .شودیمو بنابراین از ویژگی حالل کاسته  می شوددر حالل 

: شودیمبه جهت کاهش کشش سطحی از دو رویکرد استفاده 

 ( افزایش دما1

 .[24]فعال سطح یهاماده( استفاده از 2

اثر هیگروسکوپی: مایعات یونی به ویژه مایعات یونی فلوئوردار 

. این دهندیمی )نم پذیر( نشان گروسکوپیه از خود خاصیت

 یحت به این معنی که می باشندجاذب آب سری از ترکیبات 

 یند.را جذب نما آن ندتوانیصورت بخار هم باشد ماگر آب به

مزیت و در عین حال  تواندیموارد ماین خاصیت در برخی 

 یک عیب اساسی به حساب آید. از طرفی هنگامی که تواندیم

 انتخاب می شودمحیط یک واکنش به عنوان  یک مایع یونی

تخریب واکنش به سمت  ،ممکن است با جذب آب از محیط

امکان جذب آب  برود. همچنین پیش واکنش یا واکنش گاه

روی مایعات یونی بر سبب ایجاد یک سری واکنش اضافی  دارد

, 25]می گرددشود و از این طریق منجر به تخریب این ترکیب 

26]. 

 یونی عاتیما یکاربردها

کرد.  یچشم پوش توانینم یونی عاتیما عیوس یاز کاربردها

علوم به دانشمندان  یهابخشدر اغلب  یونی عاتیامروزه ما

دسته از مواد  نیا یکاربردها نیاز مهمتر یکی. کنندیمکمک 

. از می باشد یتوگرافبعنوان فاز ساکن در انواع کروما استفاده

استخراج به عنوان حالل  فرآیند آنها در هایکاربرد به یطرف

 [27]. اشاره کرد توانیم زیسبز ن

 ی:به عنوان فاز ساکن در کروماتوگراف یونی عاتیاستفاده از ما

 ییهایژگیو یدارا ستیبایم یفاز ساکن در کروماتوگراف 

 یکشش سطح و باال یگرانرو ،باال یحرارت یداریهمچون پا

 یتمام یونی عاتیما ،شده انیباشد. با توجه به مطالب ب ادیز

استفاده از  تیقابل نیمورد نظر را داشته و بنابرا یهایژگیو

وجود  یوگراففاز ساکن در کرومات کیبه عنوان  باتیترک نیا

مورد استفاده واقع  یکه در کروماتوگراف یفاز ساکن. دارد

 اندود وارهیباز د: لولهرندیگیاغلب به دو شکل قرار م شودیم

(WCOT) [30-28] پرشده ای (Packed). 

 یکروماتوگراف به خصوص یکروماتوگراف در که یساکن فاز

 نیا ی. از طرفپایدار حرارتی باشد ستیبایم رودیمبکار  یگاز

 به دلیل یونی عاتیجوش باال داشته باشد. ما یدما دیماده با

 نیبنابرا تبخیر نشده و ،برابر با صفر باً یتقرفشار بخار دارا بودن 

 بخوبی ی کروماتوگرافیها پوشش ستون انبعنو توانندیم

 .دنمورد استفاده واقع شو

ستون رخ  بینباشد تخر یحرارت داریفاز ساکن پا چنانچه

ستون مخصوصاً دما،  طیشرا رییبا تغ بدین معنا که دهدیم

عمر ستون کاهش  نیو بنابرا شدهاز ستون جدا و خارج  یجزئ

 میرا متفاوت انتخاب کن هاونیکاتو  هاونیآن. اگر یابد یم

هالوژن  یهاونیآنمتفاوت باشد.  یلیخ تواندیمستون  یداریپا

 راحتیبه  توانندیم یعنیندارند  یخوب یحرارت یداریدار پا

 .شوند بیتخر

 دیهال ونیبا آنهمراه  یونی عاتیمربوط به ما یگرانرو نیشتریب

 یخوب ییدما یداریپا باتیترک نیاما متاسفانه ا باشندیم

است که  نیا باتیترک نیاز ا استفاده گریندارند. مشکل د

د. بعنوان مثال نشو یقو یلیخ یهابرهمکنشسبب  تواندیم

برهمکنش  یکسری ،یدروژنیه وندیپ جادیدر صورت ا

. شودیم جهیخطا در نت جادیشده که باعث ا جادیناشناخته ا

 کیتفک کاهش بعالوه اینکه در چنین شرایطی این عامل سبب

بعنوان  دیهال یهاونیآندر استفاده از  گری. مشکل دمی شود

ممکن  که هاستآن یگروسکوپیه تیخاص، فاز ساکن ستون

ها  ستون نیا نیبنابراو  ستون شوند زیدرولیاست باعث ه

 .نخواهند بود تیاولو

فاز ساکن  -1:ستیبایماندود  وارهیباز دلوله یهاستون در

فاز  همانند دیفاز ساکن با -2داشته باشد،  ییباال تهیسکوزیو

 بیتخر -3قطره(،  لیوجود داشته باشد )عدم تشک وستهیپ

برهم کنش اضافه  -5 تیو در نها جاذب آب نباشد-4نشود، 

 ییتوانا یونی عاتیما نکهیبا توجه به ا نینکند. بنابرا دیتول

را  میقابل تنظ یبا گرانرو بیترک کی جادیسنتز به جهت ا

 جادیانواع متنوع از ستونها را با استفاده از آنها ا توانیمدارند، 

 .[32, 31]کرد

 استخراج ندیدر فرآ یونی عاتیکاربرد ما
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یک مرحله اساسی در شیمی تجزیه  نمونه یآماده ساز مرحله

روش استخراج است و منجر به  کیکه معموالً شامل  است

. شودیمنمونه  سیدر ماتر تیآنال یساز یو غن یجداساز

سرعت و  ،یریانتخاب پذ زانیاز نظر م تواندیماستخراج 

استخراج،  دیجد یهاکیتکن یمتفاوت باشد. با معرف یراحت

نمونه  یآماده ساز نهیدر زم قاتیبه تحق یشتریب یدعالقه من

 ندیدر فرآ یونی عاتیاستفاده از ما راًیاخشده است.  جادیا

 .[33] است افتهیاستخراج به شدت توسعه 

 یفاز آل کیو  یفاز آب کی  (LLE)1عیما-مایعدر استخراج  

 ندیقابل امتزاج، فرآ ریدو حالل غ نیکه از اختالط ا وجود دارد

 ییتوانا یونی عاتیما به دلیل اینکه. شودیمحاصل  استخراج

 یبرا توانندیم دارند، یونیو  یقطب ریغ یهابرهمکنش

 فرآیند استفاده شوند. از باتیاز ترکبسیاری  یجداساز

مولکول  ،یفلز ونی استخراج یبرا توانیم عیما-مایعاستخراج 

 نیا بیاز معا. [34] نموداستفاده  یکیولوژیب بیو ترک یآل

بودن و مصرف  طاقت فرسابه زمان بر بودن،  توانیم کیتکن

 نیگزیجا کیتکن نیا نیحالل اشاره کرد. بنابرا ادیز

روش با  نیشده است و ا (LPME)2عیفاز ما کرواستخراجیم

باال و فشار بخار اندک،  ینروگرا لیبدل یونی عاتیاستفاده از ما

 متحرک مربوط به یبا انواع فازها یسازگار ییتوانا

 .[36, 35]را دارد کروماتوگرافی مایع با کارائی باال

 عاتیبا ما زین  (SDME)3تک قطره کرواستخراجیم یطرف از

قطره  کی کیتکن نیمورد استفاده واقع شده است. در ا یونی

و در معرض حالل  شده زانیسرنگ آو کیاز نوک  یحالل آل

 هاحاللهمه انواع  تک قطره کرواستخراجیم . درشودیمواقع 

قابل امتزاج با آب  ریغ ستیبایمحالل  ند،استفاده ندار تیقابل

قطره فاز  ریمشکل تبخ ر اوقاتتبیشچون  یباشد. از طرف

با  ییهاحاللاز  ستیبایموجود دارد،  یاستخراج

جوش باال، فشار بخار اندک و  یچون دماهم ییهاتیخاص

 یونی عاتیدر ما اتیخصوص نی. انموداستفاده  یحرارت داریپا

 .[38, 37]وجود دارد

                                                           
1 Liquid-liquid extraction 
2 Liquid phase microextraction 
3 single drop microextraction 
4 Dispersive liquid liquid microextraction 

در  (DLLME) 4یپخش عیما-عیما کرواستخراجیمتفاوت 

که در  باشدیماین  تک قطره کرواستخراجیمبا مقایسه 

وجود  یقطره حالل استخراج کی تک قطره کرواستخراجیم

ها از توده نفوذ گونه ریتأثکه ساکن است و استخراج تحت دارد 

 کرواستخراجیمکه در  یمحلول به تک قطره است در صورت

 شودیمتک قطره در کل محلول پخش  کی یپخش عیما-عیما

 ییتوانا زین کیتکن نی. اگرددیم ادیو سطح تماس آن ز

 .[39]باشدیمدارا را  یونی عاتیما مثل ییهاحاللاستفاده از 

 یونی عاتیما ندهیآ

 نهیدر زم یهزار مقاله علم 100 کی، نزد2020سال  انیتا پا

درخواست ثبت اختراع بر  17000منتشر شده و  یونی عاتیما

وجود  هانشانهاز  یاریارسال شده است. بس یونی عاتیما یرو

 لیتبد یتجار تیداستان موفق کیبه  یونی عاتیدارد که ما

 یهاطرح دبازار باعث شده است تعدا ری. تحوالت اخشودیم

مورد در  13از  ،یونی عاتیما لهیبوس دهیبه ثبت رس یتجار

 ینیشبیبرسد. پ 2019در سال  57به عدد  2008سال 

به اندازه بودجه  هاطرح نیحاصل از ا یکه گردش مال شودیم

 ندهیدر ده سال آ نیباشد و همچن یکشور صنعت کی یتجار

و  اددانش مربوط به علوم مو یریدر بکارگ یدیجهش شد

 جادیو ا یساز یدر صنعت یدیمنجر به انفجار شد یمیش

 عاتیشده و ما جادیا یونی عاتیما هیبر پا یصنعت یهاطرح

 .[40]شدروبه رو خواهد  یدیشد یهادرخواستبا  یونی

 اتیبا خصوص دیمتفاوت و جد یونی عاتیبا سنتز ما یطرف از

 یهایباطرمواد در ساخت  نیکاربرد ا رودیممتنوع انتظار 

نمونه،  یآماده ساز یهاروش ،یدارورسان میمفاه م،یتیل ونی

 یاریو بس روین رهیذخ یهاستمیسساخت  ،یبرینانوفا یغشاها

 .ابدیگر گسترش یو علوم د یمیدر ش گریمتنوع د یهاحوزهاز 

ضد  تیبا عنوان فعال یامقاله 2020در سال  نکهیتوجه به ا با 

 دهیبه چاپ رس یونی عاتیهمراه با ما نیروت یدارو یسرطان

و  یدر امر دارورسان یونی عاتیما ریسا یبررس شنهادیاست، پ

 .شودیمداده  یسرطان یهاسلول یآنها بر رو یاثربخش یبررس
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، از یعیکه به طور گسترده در منابع طب دیفالونوئ کی نیروت

 جاتی(، سبزمویل و ، انگوربی)به عنوان مثال س هاوهیمجمله 

)به عنوان  هایدنینوش( و ینیزم بیس ،جی)به عنوان مثال، هو

آن  یدرمان لیپتانس لی، که به دلشودیم افتی( یچا مثال

 تیخاص نیاز مطالعات چند یاریبرجسته شده است. بس

به  توانیم هاآن، از جمله انددادهرا نشان  نیروت ییدارو

ضد  ،یابتی، ضد دیدانیاکس ی، آنتیضد التهاب تیخاص

نشان  یآن اشاره کرد، مطالعات قبل یو ضد سرطان یکروبیم

مدل  نیقادر به کاهش رشد تومور در چند نیکه روت دهدیم

 بیترک نیا ییدارو لیاست با وجود پتانس یشگاهیسلول آزما

 رایاست ز یاصل یهایاز نگران یکی، کاربرد آن همچنان ییدوتا

. در عوض، آن ستیخود ن یقادر به جذب در شکل اصل نیروت

، شودیم، که سپس جذب کندیم زیدرولیه نیکوئرسترا به 

 یباعث اختالل در دسترس نیروت نییپا تی، حاللنیعالوه بر ا

 .[41] شودیم یدارورسان یهاستمیسآن در  ونیو فرموالس

 یداروها تیحالل تیقابل شیافزا یبرا یاستراتژ نیچند

چند سال گذشته،  یدر ط .محلول استفاده شده است فیضع

 شیدر افزا یونی عاتیکه ما انددادهاز مطالعات نشان  یبرخ

 مثبت دارند. ریداروها تأث تیحالل تیقابل

 یمیسبز در ش یهاحاللبه عنوان  یونی عاتیما گرید یسو از

 میقابل تنظ یآنها گرانرو از آنجایی کهد و نکاربرد دار اریبس

متنوع  یغشاءها یبرا یخوب یترشوندگ تیقابل نیدارند بنابرا

 یغشاها یبر رو عاتیما نیا یبررس نیبنابراد داشت. نخواه

 تیاهم تواندیم ییاستخراج غشا یندهایفرآ یساخته شده برا

 .به اثبات برساند هیتجز یمیمواد را در ش نیا

، ینیو شهرنش یانسان تیجمع عیتوجه به رشد سر با

از مناطق  یاریبس یآب برا یمربوط به آلودگ یهاینگران

مسئله مهم  کیدر حال توسعه به  یخصوصاً در کشورها

کارآمد و مقرون به صرفه  یروش نیشده است، بنابرا لیتبد

به  یفور یازین نیحذف فلزات سنگ ژهیآب بو هیتصف یبرا

 یرا برا یجد یدهایتهد نینگ. فلزات سدآی یمحساب 

 ریآنها غ رایز آورندیمبه وجود  یانسان و کشاورز یسالمت

جمع  ستیز طیهستند و احتماالً در مح بیقابل تخر

 طرحیبه عنوان  کارآمد ونیلتراسیکروفیم تی. قابلشوندیم

از را  نیفلزات سنگ تواندیم یجداساز یغشاها یمناسب برا

به  یونی عاتی، ماگریمنابع آب آلوده حذف کند. از طرف د

 نیفلزات سنگ یهاونی یدر جداسازعنوان حالل استخراجی 

 ستمی، سیتکنولوژ شرفتیرا نشان دادند. با پ یعملکرد خوب

است تا از راندمان و  ازیکارآمدتر مورد ن و ترساده ییغشا

 یهاونیبردن  نیاز ب یبرا هیتصف ستمیس نانیاطم تیقابل

 .[42]حاصل شود نانیاطم نیسنگ یفلز

 گیری نتیجه و بحث

 اتیو خصوص یونی عاتیدر رابطه با ما یمقاله آموزش نیا

آنها صحبت کرده است. خواص آنها سبب  ییایمیو ش یکیزیف

حال  نیحالل باشد. با ا کیشده است کاربرد آنها فراتر از 

حالل سبز  کیآنها بعنوان کاربرد  یونی عاتینقش ما نیمهمتر

 یکاربردها. باشندیمار فرّ یهاحالل یبه جا هاواکنشدر 

 هیتجز یمیش نهیدر زم یونی عاتیما یشگاهیزماآو  یصنعت

 یسر نیا ندهیآ تیدر نهاو شده است  یبطور خالصه گردآور

 شده است. ینیب شیپ باتیاز ترک
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