ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺎﺳﮏ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻮاﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪﻻﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺰرگ آﻟﻮده ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﺎرﭼﻪای دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ
داﺧﻠﯽ و ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﭼﻨﺪﻻﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮات ﮐﻮﭼﮏ و ذراﺗﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪﻻﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮات
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ از دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﺑﺰرگ رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
وﯾﺮوسﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺑﺰرگ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻄﺮات
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﯿﻂ
را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻗﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺳﮏ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲۰ﻫﺰار ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﻗﻄﺮات روی ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﯾﮏ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮات ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ
در ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی دو ﻻﯾﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪ
ﻻﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪﻻﯾﻪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺒﻮر اﯾﻦ ﻗﻄﺮات از ﭘﺎرﭼﻪ و اﻧﺘﻘﺎل
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﻢﻟﭙﺲ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻮﻟﺪ ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺗﮏﻻﯾﻪ ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻠﻮی  ۳۰درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻗﻄﺮات ﺑﺰرگ  ۶۲۰ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ – ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﻪ – را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی دوﻻﯾﻪ اﯾﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را ﺑﻪ  ۹۱درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪﻻﯾﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪﻻﯾﻪ اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﻫﯿﭻ ﻗﻄﺮهای را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
»اﺑﯿﺸﮏ ﺳﺎﻫﺎ« اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﮐﻪ ﻗﻄﺮات ﺑﺰرگ ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻣﺤﺪوده  ۵۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪﻻﯾﻪای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ آنﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ  ۳۰ﻣﯿﮑﺮوﻧﯽ دارد ،وﻟﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای در ﻣﻮرد
ﻗﻄﺮات ﻣﺎﯾﻊ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻄﺮات ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد

ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ اﯾﻦ ﺷﺘﺎب وﺟﻮد دارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮات روی ﻣﺎﺳﮏ ﺗﮏﻻﯾﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،آﻟﻮدﮔﯽ
ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺎﺳﮏ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺳﻪﻻﯾﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ زدن ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﯾﮏ ﯾﺎ
دوﻻﯾﻪ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺰدن اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ در ﻣﺠﻠﻪ  Science Advancesﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

