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اخبار مهم

کاربرد  نانوذرات در صنایع غذایی

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی نانوذرات گیاه نوروزک 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به منظور حمایت از ساخت و تولید 
تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی داخلی، ترغیب دانش��گاه ها و مراکز علمی به خرید 
تولیدات داخلی و همچنین کاهش وابس��تگی آزمایش��گاه های داخلی به تجهیزات 
و مواد وارداتی، اولین نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی ساخت ایران را در 
تاریخ ۱۷ الی ۲۱ اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می کند.
ای��ن معاونت در نظر دارد تا از مراکز پژوهش��ی و دانش��گاه های متقاضی خرید 
محصوالت عرضه ش��ده در این نمایش��گاه، در قال��ب یارانه خری��د و طبق ضوابط 
مش��خص، حمایت ویژه نماید. باش��گاه نانو نیز برای معرفی فعالیت ها و برنامه ها در 
این زمین��ه و انجام هماهنگی های الزم برای تجهیز آزمایش��گاه های فناوری نانو در 
مدارس، پژوهش سراها و سایر مراکز آموزش��ی و پژوهشی در این نمایشگاه شرکت 

نمود و میزبان عالقمندان و بازدیدکنندگان بود.

برگزاری اولین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 
ساخت ایران

مدارس و سایر مراکز آموزشی عالقمند به درج آگهی و معرفی برنامه ها 
با شماره های  نانو، می توانند  و فعالیت های آموزشی خود در ماهنامه زنگ 

7-22881956-021 تماس حاصل فرمایند.

زنگ نانــو آگهـی می پذیــرد

شرکت نانوسیستم پارس

تهران. بیمارستان امام خمینی . مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
تلفن: 66907525 - 09124549072

معاونت آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی 
هشت  در   ۱۳۹۲ سال  ماه  اردیبهشت  دهم  تا  سوم  از  نانو  باشگاه  همکاری  با 
نقده  و  میاندوآب  مهاباد،  ماکو،  خوی،  سلماس،  ارومیه،   ۲ و   ۱ نواحی  منطقه 

سمینارهای آشنایی با فناوری نانو را برگزار نموده است.
این سمینارها در راستای سیاست های اداره کل آموزش و پرورش استان در 
توسعه مفاهیم فناوری نانو و در دو بخش دانش آموزی و دبیران علوم پایه برگزار 
گردیده و با توجه به استقبال قابل توجه دانش آموزان و دبیران از این موضوع، 

برگزاری سمینارهای مشابهی در سال جاری پیش بینی شده است.
از دیگر اقدامات این مرکز جهت ترویج فناوری نانو در استان آذربایجان غربی، 

معرفی ماهنامه زنگ نانو به همه مدیران مدارس متوسطه استان بوده است.

برگزاری سمینارهای آشنایی با فناوری نانو
 در استان آذربایجان غربی

آزمایشی  آزمون  نانو، سومین  المپیاد  اصلی چهارمین  آزمون  برگزاری  از  قبل 
در روزهای ۲۳ تا ۲6 فروردین ماه سال جاری به صورت مجازی و از طریق سایت 
باشگاه نانو برگزار شد. بر اساس اعالم باشگاه، اسامی ده نفر اول در این آزمون به 

صورت زیر است:
۱. محمد حسین عالم شناس

۲. محمد فرهادور
۳. رضا خاوری خراسانی

4. محمدرضا مکارم
5. خدیجه خدادادی

6. یوسف شالگه
۷. مینا شریفی

8. فاطمه اتحادی
۹. عماد دهقانی محمدابادی

۱0. ایمان مصالیی
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چهارمین المپیاد علوم و فناوری نانو، جمعه 30 فروردین
 در سراسر کشور برگزار شد

نانو،  فناوری  و  علوم  المپیاد  چهارمین  آزمون 
در 92 شهرستان  فروردین سال 1392   30 جمعه 

در تمامی استان های کشور برگزار شد. 

دبیر المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو با اشاره 
به افزایش تعداد شرکت کنندگان در المپیاد ، گفت: »اولین 
نفر   ۱000 حدود  با   ۱۳8۹ سال  در  نانو  المپیاد  دوره 
این  سال  چهار  گذشت  با  اما  شد ،  برگزار  شرکت کننده 
تعداد ۲0 برابر شده و امسال بیش از ۲0 هزار نفر برای 
شرکت در چهارمین المپیاد نانو ثبت نام کردند که نشان 
دهنده استقبال و عالقه دانش آموزان به این حوزه است«.

امیر قربانعلی ابراز امیدواری کرد، وزارت آموزش و 

پرورش با توجه به این استقبال ، امتیازات و تسهیالتی 
برای برگزیدگان المپیاد نانو در نظر بگیرد و المپیاد نانو 

به المپیادهای رسمی کشور افزوده شود.
دبیر المپیاد دانش آ موزی علوم و فناوری نانو با اشاره 
به برگزاری آزمون های آزمایشی آمادگی برای چهارمین 
دوره این المپیاد گفت: »امسال از طریق پایگاه اینترنتی 
داوطلبان  برای  آزمایشی  آزمون  دوره  سه  نانو  ،  آموزش 
در تاریخ ۲5 بهمن  و ۲۳ اسفند ۹۱ و ۲۳ فروردین ۹۲ 
برگزار شد و بطور متوسط در هر آزمون800  نفر شرکت 

کردند«.
المپیاد  در  شده  ثبت نام  افراد  تمام  وی  بگفته 
می توانستند در این آزمون ها شرکت کنند و تالش شده 
بود تا این آزمون ها مشابه آزمون اصلی المپیاد برگزار شود.

وی عمده ترین تفاوت المپیاد امسال با سال گذشته 
را مشارکت بیشتر نهادهای ترویجی در برگزاری المپیاد 
ذکر کرد و گفت: »امسال ۱۷0 نهاد ترویجی در برگزاری 
نانو همکاری کردند که نسبت به سال  با ستاد  المپیاد 

گذشته، حدود 60 درصد افزایش داشته است«.
با کیفیت تر  برگزاری  برای  برنامه ریزی  او همچنین 
مرحله عملی المپیاد را از دیگر تفاوت های المپیاد امسال 

ذکر کرد.
به گفته مهندس قربانعلی ۲0486 دانش آموز مقطع 
دبیرستان از سراسر کشور برای شرکت در المپیاد امسال 

ثبت نام کردند که حدود ۷0 درصد آنها را دانش آموزان 
دختر تشکیل می دهد.

نانو  فناوری  و  علوم  دانش آموزی  المپیاد  دبیر 
طریق  از  سوال  طراحی  برای  »امسال  افزود:  همچنین 
و  شد  همکاری  به  دعوت  پژوهشگران  از  فراخوانی 
پژوهشگران زیادی در این زمینه مشارکت کردند ، منبع 
سواالت نیز همان مقاالت باشگاه و منابع معرفی شده در 

سایت باشگاه نانو بود«.
شایان ذکر است نتایج مرحله اول چهارمین المپیاد 
خردادماه  اول  هفته  نانو،  فناوری  و  علوم  دانش آموزی 
اول  دهه  اول ،  مرحله  برگزیدگان  و  می شود  اعالم 
شهریورماه در اردوی عملی المپیاد شرکت خواهند کرد.
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ساخت انواع نانولوله های کربنی با کاغذ
نانولوله ، ساختار مهم کربنی

کربن یک��ي از عناصر ش��گفت انگیز طبیعت اس��ت و 
کاربردهاي متعدد آن در زندگي بشر، به خوبي این نکته را 
تایید مي کند. به عن��وان مثال فوالد � که یکي از مهم ترین 
آلیاژهاي مهندسي است � از انحالل حدود دو درصد کربن 
در آهن حاصل مي شود؛ با تغییر درصد کربن )به میزان تنها 

چند صدم درصد( مي توان انواع فوالد را به دست آورد. 
کربن، به چه��ار ص��ورت مختل��ف در طبیعت یافت 
مي ش��ود که هم��ه آنه��ا جامد ب��وده و در ساختارش��ان 
اتم ه��اي کربن به ص��ورت کامال منظم در کن��ار یکدیگر 
قرار گرفته اند. این ساختارها عبارتند از: گرافیت، الماس، 

نانولوله ها و باکی بال ها.
ی��ک نانولوله، همانطور که از نامش مش��خص اس��ت، 
اس��توانه ی توخالی با قطری در حد نانومتر است.  طول هر 
نانولوله می توان��د از چند نانومتر تا چند میکرومتر باش��د. 
نانولوله ها با توجه به تعداد استوانه های هم محور بکار رفته 
در ساختارشان به دو دسته ی تک دیواره )SWNT( و چند 
دیواره )MWNT(  تقسیم می شوند. اگر یک نانولوله ی تک 
دی��واره را در نظر بگیریم، ب��ا برش دادن دی��واره ی آن در 
راستای طولی، یک صفحه از اتم های کربن مانند صفحات 
گرافیت به دس��ت می آید. طول زیاد نانولوله نسبت به قطر 
و فضای خالی درون نانولوله، آن را شبیه به لوله یا کپسول 
می کند و این ماده را برای کاربردهایی چون ذخیره و انتقال 
داروها یا گازها و مایعات مناس��ب می سازد. از نانولوله های 
با طول زیاد نی��ز برای تولید رش��ته های محکم رس��انای 

الکتریسیته در ابزار الکتریکی استفاده می شود. 

انواع نانولوله های کربنی تک دیواره
نانولوله ه��ای تک دیواره بر حس��ب آرای��ش اتم های 
کربن در مقطع لوله به س��ه دسته مهم صندلی یا آرمچیر 
)Armchair(، کای��رال یا نامتق��ارن )chiral( که دارای 
خاصیت فلزی هس��تند و زیگزاگ )Zigzag( که خاصیت 
نیمه رس��انایی دارد، تقس��یم می شوند. در س��اختارهای 
زیگ��زاگ و صندل��ی، ردیف های النه زنب��وری موجود در 
دی��واره ی نانولوله، عمود بر محور نانولول��ه یا موازی با آن 
هستند. در س��اختار کایرال، این ردیف ها زوایای متفاوتی 

با محور نانولوله می سازند.

خواص نانولوله ها
هر ی��ک از ان��واع نانولوله ها، به دلیل داش��تن آرایش 
اتم��ي خاص خ��ود،  داراي ویژگی هایی مي باش��ند که در 
اینجا به چند خصوصیت مشترك بین آنها اشاره مي کنیم:

 
خواص مكانيكي 

نانولوله ها داراي پیوندهاي محکمي بین اتم هایش��ان 
هس��تند و به همین جه��ت در برابر نیروهاي کشش��ي، 
مقاومت و اس��تحکام زی��ادي از خود نش��ان مي دهند. به 
عنوان مثال، نیروي الزم براي شکس��تن ی��ک نانولوله ي 
کربني چن��د برابر نیرویي اس��ت که براي شکس��تن یک 
قطعه فوالد � ب��ا ضخامتي معادل ی��ک نانولوله � احتیاج 

است. 
ام��ا جالب اس��ت بدانی��د پیونده��اي بی��ن اتمي در 
نانولوله ها عالوه بر ایجاد استحکام باال، شکل پذیري آسان 

و حتي پیچش را نیز در آنها میس��ر مي س��ازد؛ درحالیکه 
فوالد تنها در برابر نیروهاي کشش��ي مقاوم اس��ت و براي 

پیچش، انعطاف پذیري الزم را ندارد. 
در بررسي کاربرد نانولوله ها و بکارگیري خواص آنها، 
مي توان به اس��تفاده از این ترکیبات به عنوان رش��ته در 
کامپوزیت ها اش��اره کرد. نانولوله ها از آنجا که استحکام و 
شکل پذیري خوبي دارند،  در کامپوزیت های با زمینه هاي 
فلزي، پلیمري و سرامیکي استفاده مي شوند. اما مهم ترین 
عاملی ک��ه باع��ث برگزی��دن نانولوله ها به عنوان رش��ته 
در کامپوزیت ه��ا ش��ده اس��ت، وزن ک��م و در عین حال 
اس��تحکام باالی آنها اس��ت. از مهم ترین موارد استفاده ی 
ای��ن کامپوزیت ها مي توان به س��اخت بدن��ه ی هواپیما و 

هلیکوپتر اشاره نمود.

خواص فيزیكي 
مهم ترین خاصیت فیزیکي نانولوله ها، قابلیت هدایت 
الکتریکي آنها اس��ت. هدایت الکتریکي نانولوله ها بسته به 
زاویه و نوع پیوندها، از دس��ته اي به دس��ته ی دیگر کامال 
متفاوت اس��ت. هر اتم در جایگاه خ��ود در حال ارتعاش  
اس��ت، وقتي که ی��ک الکترون )یا ب��ار الکتریک��ي( وارد 
مجموعه اي از اتم ها مي شود، ارتعاش اتم ها بیشتر شده و 
در اثر برخورد با یکدیگر بار الکتریکي وارد شده را انتقال 
مي دهند. هرچه نظم اتم ها بیشتر باشد، هدایت الکتریکي 
آن دسته از نانولوله ها بیش��تر خواهد بود. به همین دلیل 
نانولوله ی نوع صندلي ۱000 بار از مس رساناتر است، در 

حالیکه نوع زیگزاگ و نوع نامتقارن، نیمه رسانا هستند. 

روش ساخت انواع نانولوله ها با کاغذ
به طورکلی س��اختار نانولوله هاي کربني مانند یک صفحه گرافیت است که دو سر آن به هم متصل شده و یک استوانه س��اخته  است. دو سر صفحه گرافیت را به سه شکل 

مختلف مي توان به هم متصل نمود و سه نوع نانولوله کربنی مورد نظر را به شکل زیر به وجود آورد:

براي درك بهتر س��اختار انواع نانولوله هاي کربنی، می توانید آنها را با کاغذ و به کمک تصاویر صفحه بعد بس��ازید. این تصاویر س��اختار شش ضلعي هاي منتظم اتم هاي 
کربن را نش��ان مي دهد. براي ساختن انواع نانولوله ها، صفحات را طوري به یکدیگر بچسبانید که کلمات »زیگزاگ«، »صندلي« و »نامتقارن« کامل شوند. به نحوه قرارگیری 

و پیچش شش ضلعی های کربنی در هر نانولوله توجه کنید.  

نوع صندلي
در این نوع، اتم ها طوري به یکدیگر اتصال یافته اند که فرم 

صندلي را براي ما تداعي مي کنند:

نوع نامتقارن
ردیف هاي اتم��ي در این نوع نانولوله به ص��ورت اُریب قرار 
مي گیرند، بنابراین اگر این نانولوله را مقابل آینه قرار دهید، 
تصویري متفاوت از اصل را خواهی��د دید و به همین علت 

هم، نامتقارن نام گرفته است:

نوع زیگزاگ 
اتم هاي متصل به هم در این نوع، ش��کل زیگزاگ را پدید 

مي آورند: 

ادامه در صفحه بعد
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کاربرد
 نانوذرات در 
صنایع غذایی

بهداشتی،  الکتریکی،  پزشکی،  مختلف  صنایع  در  نانوذرات   
داروسازی، نظامی و از جمله صنایع غذایی کاربردهای زیادی دارند. 
به خاصیت ضد میکروبی  توجه  با  را  نقره  نانوذرات  مثال  به عنوان 
مواد  بسته بندی  در  و  مخلوط  گوناگون  پلیمرهای  با  می توان  آن 
غذایی  مواد  میکروبی  فساد  از  وسیله  بدین  و  کرد  استفاده  غذایی 

جلوگیری نمود. 
امروزه بسته بندی مواد غذایی بیشتر بر کنترل و تنظیم شرایط 
نگهداری آنها متمرکز شده است. بسته بندی های با استفاده از نانومواد 
به  نسبت  می توانند  مواد  این  می شود.  انجام  هوشمند  مواد  ویژه  به 
ترمیم کنند و مصرف  را  داده و خود  پاسخ  پاتوژن محیطی  شرایط 

کننده را از وجود آلودگی آگاه سازند.
به عنوان نمونه، با استفاده از فناوری نانو فیلم پالستیکی شفافی 
به نام "دورتان" که حاوی نانوذرات رس است تولیدشده که قادر است 
مواد گوشتی و یا سایر مواد غذایی را در برابر اکسیژن، مونوکسیدکربن 
و رطوبت حفظ نماید. این پالستیک ها نسبت به پالستیک های معمولی 
این  آزمایش  با  پژوهشگران  عالوه براین،  هستند.  مقاوم تر  و  روشن تر 
نانوذرات بر روی بطری های پالستیکی  آبجو دریافته اند که با بکارگیری 

این ذرات، عمر نگهداری آبجو تا ۱8 ماه افزایش می یابد.
از  استفاده  غذایی  مواد  بسته بندی  در  نانو  فناوری  دیگر  کاربرد 
نانوذرات نقره در ظروف نگهداری است. ظروفی که با استفاده از این 
نانوذرات ساخته می شوند خواص ضد میکروبی بسیار عالی در برابر 
شدن  پراکنده  بواسطه  اثر  این  دارند.  میکروب ها  انواع  و  آلودگی ها 
با توزیع یکنواخت در ظروف به وجود می آید. همچنین  نقره  ذرات 
این ظروف دارای پلیمری از جنس پروپیلن است که نسبت به هوا و 
بو غیرقابل نفوذ است و در نتیجه عالوه بر خاصیت ضد میکروبی از 
تداخل بو و اکسیداسیون چربی های مواد غذایی جلوگیری می کند. 
و  سوپ  پنیر،  نان،  داروها،  سبزیجات،  و  میوه ها  قادرند  ظروف  این 
گوشت را به مدت طوالنی بدون تغییر رنگ، مزه وخواص غذایی شان 

حفظ کنند.
در  نانونقره  کامپوزیت  از  استفاده  با  نیز  مقواسازی  صنعت  در 
خمیر کاغذ و اختالط آن با پایه های پلیمری مختلف می توان انواع 
کارتن و جعبه های ضد میکروبی را تولید نمود و با توجه به خاصیت 
فتوکاتالیستی نانوذرات نقره از آنها در بسته بندی مواد غذایی، میوه 
این بسته بندی می توان مواد غذایی را  با  و سبزیجات استفاده کرد. 
نیاز  به مدت طوالنی تر نگهداری نمود. این محصول در مواردی که 
به ارسال مواد غذایی به مسافت های دور است نیز بسیار کاربرد دارد. 
بنابراین استفاده از فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی در توسعه و 
ارتقای سطح فروش موثر است. با بکارگیری این محصوالت می توان 
زمان ماندگاری مواد غذایی را باال برده و از بروز خسارت های فراوان 
می توانند  نانو  فناوری  میکروبی  بسته بندی های ضد  کرد.  جلوگیری 
جایگزین روش های فعلی نگهداری مواد غذایی و از جمله استفاده از 
فراوان  بیماری های  ایجاد  باعث  سموم شیمیایی خطرناك شوند که 

در انسان می گردد.  

ادامه از صفحه قبل

نویسنده :

پرستو سلطان محمدی 

دبیرستان امام صادق- تهران
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مقدمه و ضرورت طرح
آنتی  خاصیت  با  ماده ای  ساخت  طرح،  این  از  هدف 
اکسیدانی جدید به جای آنتی اکسیدان های رایجی است که 
در صنعت روغن سازی استفاده می شود. آنتی اکسیدان ها، 
موادی هستند که امروزه در این صنعت برای نگهداری از 
روغن مورد استفاده قرار می گیرند. روغن ها بدلیل داشتن 
فاسد  مستعد  دوگانه،  پیوندهای  حضور  و  کربنی  ساختار 
شدن هستند. اتواکسیداسیون، فتواکسیداسیون، رنسیدیتی 
و لیپولیز مثال هایی از فساد روغن ها می باشند. شایع ترین 
رادیکال  آن  که طی  است  اکسیداسیون  روغن،  فساد  نوع 
سایر  به  حمله  عامل  آزاد  رادیکال  می شود.  ایجاد  آزاد 
محصوالت  هیدروپراکسیدها  است.  چرب  اسید  بنیان های 
اولیه اکسیداسیون هستند که بدلیل ناپایداری به محصوالت 
می شوند.  تبدیل  کربنیل ها  یعنی  اکسیداسیون  ثانویه ی 
کربنیل ها ترکیباتی بدبو و عامل بدطعمی روغن ها و غذاهای 
خود  پراکسید  حضور  لذا  می باشند.  اکسیده  روغن  حاوی 
نشانه اکسیداسیون و فساد روغن است. آنتی اکسیدان ها، 
الکترون تهییج شده یا رادیکال آزاد را به خود جذب کرده 
و یا باعث احیای آنها می شوند و بدین طریق از سرعت آنتی 

اکسیدان و اکسید شدن روغن تا حدود زیادی می کاهند.
وجود  روغن  صنعت  در  مختلفی  اکسیدان های  آنتی   
دارند، اما هر کدام نقصی دارند. عده ای در حرارت های باال و 
برخی دیگر در محیطهای اسیدی و بازی ناپایدارند. بعضی از 
آنها هم بسیار گران قیمت هستند. کشور ما از واردکنندگان 
روغن و آنتی اکسیدان ها است. خوشبختانه با تالش سازمان 
به  رو  روغنی  دانه های  کشت  کشورمان،  کشاورزی  جهاد 
گسترش است.  لذا جهت رشد و شکوفایی صنعت روغن 
با  نیاز است همگام  ارزان تر،  و تولید محصوالتی سالم تر و 
توسعه کشاورزی و کشت دانه های روغنی، تالش هایی در 
قیمتی  با  جدید  اکسیدان های  آنتی  به  دستیابی  راستای 

ارزان تر و ضریب سالمت بیشتر صورت گیرد.

گیاه نوروزک
پژوهشگران این طرح به بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی 
نانوذرات گیاه نوروزك و مقایسه آن با آنتی اکسیدان های 
رایج و روغن بدون آنتی اکسیدان پرداخته اند. در تحقیقات 
اثبات شده  نوروزك  آنتی اکسیدانی گیاه  فعالیت  گذشته 
است، اما پژوهشی در زمینه نانوذرات آنتی اکسیدان انجام 
به  نانوذرات  از  بار  اولین  برای  طرح  این  در  است.  نشده 
دست آمده از ترکیب گیاه نوروزك و نانولوله های کربنی 
برای نگهداری روغن استفاده شده است که بعلت داشتن 
یافته  کاهش  نیز  گیاه  این  سمی  اثرات  نانو،  مقیاس 
 Salvia است. نوروزك گیاهی از خانواده نعناعیان به نام
leriifolia  است. ترکیبات آنتی اکسیدانی گیاهان دارویی 
اغلب فنولی است و دز کشندگی دارند، مانند فلفل قرمز 
که اگر در حد اعتدال مصرف شود مشکلی ایجاد نمی کند. 

گیاه نوروزك نیز خاصیت توکسیکولوژیکی و سمیت دارد 
و به این دلیل، استفاده کاربردی از این آنتی اکسیدان با 

مشکل روبرو است. اما نانوذرات این گیاه، سمی نیستند. 
گیاه نوروزك از گیاهان بومی منطقه خراسان بخصوص 
ضمن  روش  این  بنابراین،  است.  جرگالن  و  راز  منطقه 
بهره گیری از مواد طبیعی جهت افزایش ماندگاری روغن، یک 
روش بسیار ارزان و کاربردی در صنعت روغن خواهد بود و 
استفاده از ذرات کربن به عنوان ذرات پایه به دلیل سازگاری 
روغن با ترکیبات کربنی و ساختار کربنی اسیدهای چرب 
روغن قابل توجه است. استفاده از ذرات کربن در روغن برای 
مصارف خوراکی کامال بی ضرر است و می توان برای نگهداری 

روغن های خوراکی نیز از چنین ساختار کربنی بهره جست.

شیوه و روش کار
۱. فعال سازی سطح نانولوله های کربنی: ۲ گرم نانولوله 
کربنی وزن شد. سپس ۱00 سی سی آب مقطر و ۱0 سی 
سی اسید کلریدریک به آن افزوده و بمدت ۲4 ساعت روی 
دستگاه ِشیکر قرار داده شد. سپس فیلتر شده و خشک 
گردید. در مرحله بعد به آن ۱00 سی سی آب مقطر و ۱0 
سی سی سود اضافه شد و پس از گذشت ۱ ساعت فیلتر 

شده و در کوره خشک گردید.
نوروزك  نمونه های  نوروزك:  گیاه  از  عصاره گیری   .۲
چهارپایان  عبور  از  دور  مسیری  از  راز  شهر  اطراف  از 
جمع آوری و دور از آفتاب خشک شد. سپس توسط آسیاب 
آزمایشگاهی به پودر تبدیل گردید. ۱0 گرم پودر نوروزك 
ساعت   ۲4 مدت  به  و  مخلوط  متانول  سی  سی   ۲00 با 
بوخنر  قیف  توسط  نهایت  در  شد.  زده  هم  ِشیکر  توسط 

صاف و تا حد ممکن با تبخیر حالل تغلیظ شد.
۳. تهیه نانوذرات حاوی عصاره نوروزك: نانوذرات فعال 
با عصاره ی تغلیظ شده ی گیاه نوروزك مخلوط و به مدت 
۲4 ساعت روی ِشیکر قرار گرفت. سپش فیلتر و در کوره 

با دمای 60 درجه سانتیگراد خشک شد.

با  کربنی  نانوذرات  روی  بر  نوروزك  عصاره  4. حضور 
روش های کروماتوگرافی و SEM بررسی و تایید شد.

5. تهیه روغن: این مرحله شامل پوست گیری دستی 
به  روغن  استحصال  کردن،  آسیاب  آفتابگردان،  دانه های 
شده  آسیاب  ذرات  اختالط  طریق  از  پرکوالسیون  روش 
آفتابگردان و حالل هگزان، صاف کردن بعد از ۲4 ساعت 
اختالط، تبخیر حالل با دستگاه روتاری و در پایان بدست 

آوردن روغن آفتابگردان است.
6. تهیه تیمارها و معرفی آنها: طی مراحل آزمایش 80 
سی سی روغن به سه ظرف آزمونه منتقل شد. تیمارها به 
این شرح تعریف شدند: تیمار۱: نمونه شاهد یا روغن بدون 
نانوذرات  با  همراه  روغن  نمونه  تیمار۲:  اکسیدان،  آنتی 
نوروزك، تیمار۳: نمونه روغن همراه با آنتی اکسیدان رایج 
صنعت روغن )BHT و BHA(. سپس هر سه آزمونه با 

فویل آلومینیوم پوشانده شدند. 
۷. انجام آزمایشات بیوشیمی: آزمایشات بیوشیمی طی 
۱6روز و به فاصله هر 4 روز انجام شد. به منظور تشخیص 
فساد و اکسیداسیون روغن، عدد پراکسید به روش یدومتری 
اندازه گیری شد. عدد پراکسید، میلي اکي واالن پراکسیدی 
دارد.  وجود  چربي  یا  روغن  کیلوگرم  یک  در  که  است 
پراکسید، ید موجود در یدور پتاسیم را آزاد مي کند. مقدار 
ید آزاد شده با تیوسولفات سدیم اندازه گیري مي شود. در 
این روش ابتدا 5 گرم از نمونه روغن وزن مي شود. سپس 
۳0 میلي لیتر از محلول کلروفرم و اسید استیک )به نسبت 
۲ به ۳( و بعد از آن 0/5 میلي لیتر محلول یدور پتاسیم 
اشباع اضافه می گردد. بعد از ۱ دقیقه ۳0 میلي لیتر آب 
مقطر نیز افزوده می شود. سپس چند قطره معرف چسب 
نشاسته ریخته و با تیوسولفات سدیم 0/0۱ نرمال تا از بین 

رفتن تیرگي تیتر مي شود تا محلول شفاف گردد.    
    5 ÷ )حجم تیوسولفات مصرفی×10( = عدد پراکسید

 نتایج
آنالیز سه تیمار نشان داد که در تیمار۲ وجود  نتایج 
نانوذرات توانسته بود از اکسیداسیون روغن نسبت به نمونه 
شاهد جلوگیری نماید و با توجه به هزینه های کم تولید 
این تیمار، نانوذرات گیاه نوروزك به عنوان آنتی اکسیدانی 

مناسب برای حفاظت روغن از اکسایش معرفی شود.

پژوهشگران:
صادق بقائی
مهال مکرمی
زهراعابدی 

پژوهش ســــــرای 
شهرستان های بجنورد و راز

عدد پراکسید میلی اکی واالن اکسیژن به ازای یک کیلوگرم روغن

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی 
نانوذرات گیاه نوروزک در 

مقایسه با آنتی اکسیدان های 
رایج صنعت روغن

مقاالت
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دانشمندان موفق شده اند با استفاده از یک هنر قدیمی ژاپنی به نام اوریگامی، صفحه ای از 
هیدرید تیتانیوم را ۱5 بار تا بزنند و با ساخت یک مرغ درنا در مقیاس ریز، راه را برای تولید 

ابزارهایی در مقیاس میکرو هموار کنند.
اما  داشته،  زیادی  پیشرفت های  نانو  ابعاد  در  سه بعدی  الیه نشانی  می دانید  که  همان طور 
مهندسان هنوز در تالش برای ساخت اجسامی هستند که اندازه ای کوچک تر از یک سکه ۲5 
و  باالیی  الیه های  شدن  خرد  باعث  کوچکی  ابعاد  چنین  در  الیه نشانی  باشند.  داشته  سنتی 
همچنین کج شدن الیه های ضعیف تر پایینی می گردد. برای حل این مشکل، محققان دانشگاه 

ایلی نویز به جای الیه نشانی، یک راه حل جدید و هوشمندانه ارائه کرده اند.
را  گوناگون  و حیوانات  مانند گل  اجسام مختلف،  از  زیبایی  اوریگامی، شکل های  هنر  در 
می توان با تا زدن کاغذ ایجاد کرد. این محققان برای اثبات کارایی روش خود، با استفاده از 
ترتیب  این  به  این هنر محسوب می شود، ساخته اند.  نماد  را که  درنا  مولکولی یک  صفحه ای 
تا زدن صفحات  از  استفاده  با  آن،  به کمک  یابند که  به روشی دست  توانسته اند  دانشمندان 

مولکولی به جای الیه نشانی، ابزار پزشکی یا وسایل مکانیکی میکروسکوپی را تولید کنند.
 محققان دانشگاه ایلی نویز کار خود را با یک صفحه صاف هیدرید تیتانیوم آغاز کردند. این 
ماده برای تا کردن خیلی صلب است، اما با استفاده از جوهر و حالل هایی که در روش چاپ و 
الیه نشانی نانو استفاده می شود، می توان این صفحه را به اندازه کافی نرم کرد. ساخت درنای 

مذکور به این روش، نیازمند ۱5 بار تا کردن صفحه است.
حال  عین  در  و  انعطاف پذیر  کافی  اندازه  به  روش  این  به  شده  فرآوری  تیتانیوم  هیدرید 
اتمام فرآیند تا زدن، شکل خود را حفظ می کند. عالوه بر این، آن را  از  محکم است و پس 
می توان پس از تکمیل کار به تیتانیوم خالص فلزی تبدیل نمود. به این ترتیب، می توان یک 
وسیله پزشکی را به شکل دلخواه تا زد و سپس آن را به ماده ای تبدیل کرد که توسط بدن 

پس زده نشود.
خواهد  مدتی طول  و  دارند  قرار  راه  این  ابتدای  در  هنوز  دانشمندان  است،  ذکر  به  الزم 

کشید تا پزشکان واقعا بتوانند یک ایمپلنت ساخته شده با هیدرید تیتانیوم را به کار برند.
مهرآسا امیری

متاسفانه اکثر یخچال های کنونی تا حدود زیادی ناکارآمد هستند. زمانیکه 
می  گردد.  خارج  آن،  داخل  سرِد  هوای  راحتی  به  می شود،  باز  یخچال  درب 
همچنین موادی که داخل یخچال قرار می گیرند تقریبا در یک درجه حرارت 
مساوی نگه داشته می شوند که این با ساختار متفاوتی که هر کدام از مواد 

غذایی دارند، سازگار نیست.
یافته ی جدید مخترعان است که عملکردی  نانوروباتیک بیوژل،  یخچال 
گنجانده  یخچال  بدنه ی  در  غذایی  مواد  تمام  یخچال  این  در  دارد.  متفاوت 
دارای  و  می کند  عمل  هوشمند  صورت  به  یخچال  این  بدنه ی  می شوند. 
اندازه های مختلف است که قابلیت حفظ تمامی مواد  با  حفره های متعدد و 

غذایی را دارد.
حرارت  که  است  شده  تعبیه  میکروسکوپی   یک  روبات  یخچال،  این  در 
مناسب برای هر یک از مواد ذخیره شده در یخچال را محاسبه می کند. زمانیکه 
حفره خالی است، رنگ آن سبز تیره است و با جای گیری ماده غذایی در آن 

به دمای مناسب آن ماده می رسد و به رنگ سبز روشن تغییر حالت می دهد.
فاطمه خسرونژاد

در نظرسنجی شماره 4 سوال شده بود "کدام شیوه برای یادگیری فناوری 
الف( شرکت در دوره ها و کارگاه های  و چهار گزینه  نانو مناسب تر است؟" 
آموزشی ب( مطالعه کتاب های آموزشی ج( استفاده از سی دی های آموزشی 
د( مطالعه مقاله های آموزشی در سایت ها و مجالت علمی فناوری نانو، برای 

انتخاب شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود. 
در این نظرسنجی ۱۱5 نفر شرکت کردند که 6۹ درصد آنها گزینه الف، ۱4 
درصد گزینه ب، ۳ درصد گزینه ج و ۱4 درصد گزینه د را انتخاب نمودند. 
نانو  فناوری  یادگیری  برای  دانش آموزان  نظرسنجی  این  براساس  بنابراین، 
شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی را نسبت به سایر روش های مذکور 

ترجیح می دهند.
ما  پیامک  ارسال  با  انجام شده در میان عزیزانی که  اساس قرعه کشی  بر 
برای  انتخاب شدند که خواهشمندیم  نفر   5 آگاه ساختند،  نظر خود  از  را 

هماهنگی و دریافت جوایزشان حتما با دفتر باشگاه تماس بگیرند.
برندگان نظرسنجی شماره 4: ریحانه حاج عسگری، زهرا نادری، امیر عباسی، 

فائزه نایب و پریسا کمالی

کاربردها و دستاوردها

نتايج نظرسنجي شماره 4 ماهنامه زنگ نانو

اوریگامی در ابعاد نانو:
 تا زدن مولکول ها 

یخچال نانوروباتیک



زنگنانو
ماهنامه

w w w . n a n o c l u b . i r  1392 7شماره  34   اردیبهشت سرگرمی

دانش آموزان عزیز ش��ما می توانید پاسخ س��وال را از طریق آدرس الکترونیکی zangnano@nanoclub.ir به همراه مشخصات 
فردی خود برای ما بفرستید. هر ماه به قید قرعه به سه نفر از کسانی که به سوال پاسخ درست دهند، جایزه ای تعلق خواهد گرفت. 

قطر تقریبی نانولوله های کربنی تک دیواره چقدر است؟
1. کمتر از 2 نانومتر

2. کمتر از 20 نانومتر
3. کمتر از 100 نانومتر

4. چند میکرومتر مسابقه24
برندگان مسابقه 22

مهدیس علیزاده
داوود زاهدی
پویا  رجبیان



زنگنانو
ماهنامه

w w w . n a n o c l u b . i r شماره  34   اردیبهشت 1392  8

سال  در  تویسرکان  شهرستان  دانش آموزی  پژوهش سرای 
ترویج فرهنگ تحقیق،  ۱۳8۳ تاسیس شده است و هدف آن 
تفکر  تولید  دانش آموزان،  ذهن  در  خالقیت  رشد  پژوهش، 
پژوهشی و حمایت از دانش آموزان نخبه، خالق  و نوآور است. 
پژوهنده  »دانش آموز  پژوهش سرا  این  اصلی  اعتقاد  و  شعار 
از  یکی  عنوان  به  سال۹۱  در  توانسته  و  است  آینده«  سرمایه 

چهار پژوهش سرای برتر کشور انتخاب شود.
بخش های مختلف این مرکز عبارتند از: آزمایشگاه های فیزیک، 
سایت  نانو،  موضوعی  اتاق  نانو،  انجمن  زیست شناسی،  و  شیمی 
اینترنت و استودیوی تولید محتوای آموزشی، کارگاه خالقیت، موزه 
زمین شناسی شامل کانی شناسی، سنگ شناسی و فسیل شناسی، 
اتاق کنفرانس هوشمند، انجمن نجوم، کتابخانه، کارگاه روباتیک و 
هوا فضا، انجمن پژوهش در هنر، انجمن ادبی، نقشه آسمان شب و 

صورت های فلکی اجرا شده در سقف سالن پژوهش سرا.

فعالیت های پژوهش سرای تویسرکان در زمینه فناوری نانو 
  تشکیل انجمن نانوی شهرستان تویسرکان

و    ثبت نام دانش آموزان در دو بخش دختران و پسران 
تشکیل کالس های آموزشی در طول سال تحصیلی

  برگزاری سمینار دانش آموزی نانو 

  تهیه کتب، جزوات آموزشی و کمک آموزشی
  شرکت در بخش دستاوردهای دانش آموزی غرفه باشگاه 
نمایشگاه های  در محل  نانو  فناوری  پنجمین جشنواره  در  نانو 

بین المللی تهران در مهر ماه ۱۳۹۱
  معرفی و ترویج دانش نانو در سطح مدارس شهرستان 

تویسرکان
  ثبت نام دانش آموزان در چهارمین المپیاد نانو

  تهیه منابع المپیاد نانو از طریق باشگاه نانو
  ارائه طرح های پژوهشی به دانش آموزان

آموزشی جهت آشنایی  ارائه طرح ه����ای علم����ی-    
دانش آموزان مقطع ابتدایی با دانش نانو و ارائه دو طرح پژوهشی 

در جشنواره جابر بن حیان

زمینه  در  تویسرکان  پژوهش سرای  موفقیت های 
فناوری نانو

و  علوم  دانش آموزی  المپیاد  سومین  برنز  مدال    کسب 
فناوری نانو توسط دانش آموز جواد سوری

  کسب مقام دومی پنجمین جشنواره فناوری نانو توسط 
زمینه  در  طرحی  ارائه  با  کزازی  سمیرا  و  سمیه  دانش آموزان 

ساخت بتن مسلح با نانولوله های کربنی

نام و نام خانوادگی: ......................................................................
 ................................................................... نام سازمان/مدرسه: 
رشته و مقطع تحصیلی: ..................................................................
نام شماره ها )یا نام ماه ها( موردنظر از ماهنامه:  ............................
....................................................................................................

 تعداد ماهنامه مورد نظر برای هر ماه :.............................................

تلفن: ...........................................................................................

نشانی: .........................................................................................

....................................................................................................

کدپستی:....................................  .................................................

نشاني  دفتر مرکزی: تهران-  پاسداران - خیابان 
 گل نبی - بعد از چهارراه شهید ناطق نوری 
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تلفکس: 7 - 22881956 - 021

پست الکترونیکی: 
zangnano@nanoclub.ir

مدیر مسوول و سردبیر:
فاطمه سادات سکوت

طراحی و صفحه آرایی: 
سیمین رفیع پور لنگرودی

باشگ��اه ن���ان����و

زنگنانو
ماهنامه

w w w .n a n o c l u b . i r

مراکز آموزشی

اشتراک  هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  اشتراک  دریافت  برای 
 0102195309006 سیبای  حساب  به  زیر  جدول  طبق  را 
نانوفناوری نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت پژوهشگران 
مشخصات  همراه  به  را  آن  بانکی  فیش  تصوی��ر  و  واریز 
یا   021-22881956 نماب��ر  به  ذیل،  فرم  مطابق  خ��ود 
نمایید.  نشانی تهران صندوق پستی 368-14565 ارسال 

معرفی کتاب

باشگ�اه نان���و ب��ا ه�دف آماده س��ازی 
دانش آموزان برای شرکت در مرحله نخست 
مفاهیم  آموزش  همچنین  و  نانو  المپیاد 
علوم و فناوری نانو اقدام به گردآوری نمونه 
سواالت حوزه های مختلف این فناوری در 
پرسش های  "نمونه  عنوان  با  کتابی  قالب 

المپیاد علوم و فناوری نانو" نموده است.
پرسش  بر۲40  مشتمل  کتاب  این 
بر  تکیه  با  آنها  تشریحی  پاسخ  همراه  به 
طریق  از  شده  منتشر  آموزشی  مطالب 
است.  کتاب(  و  مقاله  صورت  )به  باشگاه 
عالقمندان  همه  به  کتاب  این  مطالعه 
دانش آموزان  و  نانو  المپیاد  در  شرکت 

مقطع متوسطه پیشنهاد می شود.
سرفصل های این کتاب عبارتند از:

نان����و،  فناوری  کابردهای  نانوذرات، 
میکروسکوپی  کربن����ی،  نانوساختارهای 
و طیف سنج���ی، روش ه����ای ساخ�ت، 
ساختارهای بلوری، شبیه سازی در مقیاس 

نانومتری و مدیریت فناوری.

اشتراک 9 ماهه به همراه ویژه نامه
9000 تومانزیر 100 نسخه

8000 تومان100 تا 500 نسخه

7000 تومانباالی 500 نسخه

معرفی پژوهش سرای دانش  آموزی شهرستان تویسرکان
 در استان همدان

نظرسنجی

مطالعه کدامیک از منابع المپیاد نانو را به عالقمندان شرکت در دوره های بعدی این المپیاد 
پیشنهاد می کنید؟ )اگر می توانید دلیل انتخابتان را نیز خالصه و در حد چند کلمه بنویسید.(

1   مجموعه مقاالت سایت باشگاه
2   علوم و فناوری نانو-مباحث عمومی

3   نانو از نو

متن گزینه مورد نظر را به همراه نام و نام 
خانوادگی خود به شماره زیرپیامک کنید

هر ماه به قید قرعه به 5 نفر از شرکت کنندگان 
در نظرسنجی جوایزی اعطاء می شود

3 0 0 0 7 2 1 6 3 4   پرسش های نو از نانو
5   ده به توان منفی 9
6   نرم افزار نانوکاوش

6

نمونه پرسش های
 المپیاد علوم و فناوری نانو


