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اخبار مهم

دبیرخانه های استانی ششمین المپیاد نانو معرفی شدند

چگونه خواص ضدمیکروبی نانوذرات را با ضدعفونی کننده های رایج 
مقایسه کنید

تولید نانوذرات نقره و بررسی خاصیت  آنتی باکتریال آن روی باکتری
 استافیلو کوکوکوس اورئوس

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

آزمایشگاه دانش آموزی سلماس به همت خیرین و مسئولین شهر 
افتتاح شد

یازدهمین و دوازدهمین آزمایشگاه دانش آموزی فناوری نانو، 18 و 25 آذر ماه 
سال جاری در استان های قم و بوشهر افتتاح و راه اندازی می شود.

بر این اساس شهرهای قم و بوشهر به همت اداره آموزش و پرورش استان، 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با همکاری ستاد نانو، به آزمایشگاه نانو 

مجهز می شود.
پژوهش سرای دانش آموزی قم به دستگاه های الکتروریس، اسپاترینگ رومیزی، 
اتوکالو، التراسونیک، پوشش دهی چرخشی، هیتراستیرر، آون، کوره و سانتریفیوژ و 
پژوهش سرای دانش آموزی بوشهر به دستگاه های الکتروریس، اسپاترینگ رومیزی، 

التراسونیک، اسپکتروفتومتر، هیتراستیرر، کوره، AFM و آون تجهیز خواهد شد.
گفتنی است طرح تجهیز پژوهش سراهای دانش آموزی به آزمایشگاه فناوری نانو 
در راستای افزایش عمق یادگیری و استفاده از آن در راستای اقتصاد دانش بنیان، 
و نیز نهادینه کردن تفکر پژوهشی ، با استفاده از تجهیزات ساخت داخل از سال 

1391 آغاز شده است و به زودی در تمام استان های کشور اجرایی می شود.

شــبکه آزمایشــگاه های دانش آموزی فنــاوری نانو با 
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهــور، وزیر آموزش 
و پرورش، دبیر ســتاد توســعه فناوری نانو، معاون آموزش 
متوسطه وزیر آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران و جمعی از مسئوالن 15 آذرماه 

در پژوهش سرای بصیرت شهرری افتتاح شد.
این پژوهش سرا، دهمین پژوهش سرای کشور است که به 

آزمایشگاه دانش آموزی فناوری نانو مجهز شده است. 
در ابتــدای این مراســم مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
شهرستان های استان تهران به سخنرانی پرداخت و با تاکید بر 
آنکه نگاه آینده نگران به آموزش و پرورش است، تصریح کرد: 
»حمایت دوسویه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و وزارت آمــوزش و پــرورش از پژوهش هــای دانش آموزی 
و توانمندســازی دانش آموزان یقینا توســعه پایدار و شتاب 

فعالیت های دانش آموزی را به همراه خواهد داشت.«
دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه فناوری نانو نیز در 
این مراسم گفت: »بخش دانش آموزی در واقع فونداسیون 
آینده کشــور بوده ودر عرصه فناوری های نو باید از بخش 
دانش آمــوزی و آموزش و پرورش شــروع کنیم، همچنین 
بایســتی تغییر نگرشــی جدی در این بخش ایجاد شود تا 
آموزش تئوری به برنامه های عملی و پژوهشی تبدیل شوند، 
این کار در حوزه فناوری  نانو چند ســالی است آغاز شده و 

دستاوردهای خوب و قابل مالحظه ای داشته است.«
وی خاطرنشان کرد: »در جشــنواره فناوری نانو امسال 

شاهد بودیم دانش آموزان دســتاوردهای خود را به نمایش 
درآوردند، امروز دانش آمــوزان در حوزه نانو هدفمند تحقیق 
می کنند و بــا برنامه ها و حمایت های انجام شــده در آینده، 
کشور در حوزه فناوری نانو دچار پوکی استخوان نخواهد شد.« 
دکتر سرکار در پایان سخنرانی خود از تجهیز ۴8 آزمایشگاه 

دانش آموزی در سراسر کشور تا پایان سال خبر داد. 
دکتــر ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فناوری 
رییس جمهور نیز در این مراسم به سخنرانی پرداخت. وی 
با تاکید بر اینکه در دنیای امــروز موج جدیدی در حوزه 
فناوری های نوین شــروع شده اســت، گفت: »پیشرفت 
علوم جدید نیازمند تغییر ســاختار و تفکــر هم در حوزه 
دانشــجویی و هم دانش آموزی است، زیرساخت های الزم 
برای دانش آموزان در پژوهش ســراها بایستی آماده شوند 
تا در سال های آینده این دانش آموزان دانشمندان بزرگی 
شــوند.« دکتر ســتاری ادامه داد: »باید به دانش آموزان 
آموزش بدهیم ایده خود را توســعه دهند تا در سال های 

آینده بتوانند ایده خود را تجاری سازی کنند.«
وی در خصوص حمایت از پژوهش سراها خاطر نشان 
کرد: »حمایت از پژوهش سراها در دو بخش انجام می شود، 
یک بخش از سوی ستادها هستند که ستاد توسعه فناوری 
نانو به عنوان یک پیشــگام در حوزه پژوهش ســراها وارد 
شده و موفق نیز عمل کرده و برای دیگر ستادها یک الگو 
است. بخش دوم نیز نمایشگاه ســاخت داخل است که با 
این نمایشــگاه و حمایتی که انجام می شود پژوهش سرا ها 

می توانند خود را مجهز سازند.«
دکتــر علی اصغر فانــی، وزیر آمــوزش و پرورش نیز 
در این مراســم با بیان اینکه یکی از کارکردهای آموزش 
و پرورش در دنیا تامین نیروی انســانی است، اظهارکرد: 
»فناوری های نوین چون نانــو، آی تی و هوافضا ۷۰ درصد 
مشــاغل را در آینده تشــکیل می دهند، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری نیز این روزها کار بزرگی را انجام 
می دهند و آموزش و پرورش به عنوان نهادی زیرســاختی 
با معاونت علمی همکاری خود را گســترش می دهد تا در 

آینده از غافله فناوری های نو عقب نمانیم.«
گفتنی است در پایان مراســم افتتاحیه، دکتر ستاری 
با حضور در آزمایشگاه این مرکز نسبت به افتتاح آن اقدام 
نمود و به همراه دکتر سرکار به بازدید از این پژوهش سرا 

و غرفه های دانش آموزی پرداختند.

شبکه آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو افتتاح شد 
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بخش انتشارات باشــگاه نانو با توجه به اســتقبال نهادهای ترویجی برای 
تهیه کتب با موضوع فناوری نانو برای دانش آموزان اقدام به فروش انتشارات با 

تخفیف ویژه برای نهادهای ترویجی نموده است.
کتاب هایی همچون مجموعه مقاالت ســایت باشــگاه نانو، علوم و فناوری 
نانو 1 )مباحــث عمومی(، علوم و فنــاوری نانو 2 )روش های مشــخصه یابی(، 
آزمایش ها و فعالیت های نانو، آزمایش های ساده نانو و کتاب 9-1۰، شبیه سازی 
در مقیاس نانــو، نمونه پرســش های المپیاد نانو و همچنین لوح های فشــرده 

آموزشی نانوکاووش و میلیاردیوم در این بخش موجود است.
گفتنی اســت این کتب با تخفیف 25 درصدی به نهادهای ترویجی عرضه 
می شود، همچنین ســایر مراکز، دبیران و دانش آموزان هم می توانند از تخفیف 

2۰ درصدی بهره مند شوند.
برای ارتباط با بخش انتشارات می توانید با شماره ۰91۰۴5۰۷6۰1 تماس 

حاصل نمایید.

دوره آموزشــی کوتاه مــدت فناوری نانو برای دبیران شــیمی شهرســتان 
قرچک در روزهای پنج شــنبه: 29 آبان، 6 و 13 آذر ماه در محل پژوهش سرای 
دانش آموزی باقرالعلوم )ع( برگزار گردید. این دوره بیست ساعته شامل ارائه و 
آموزش : مفاهیم پایه، روش های ساخت نانوذرات، روش های شناسایی نانوذرات 
و کاربردهای فنــاوری نانو در علوم و زمینه های مختلــف بود. هدف از برگزاری 
این دوره آشنایی بیشتر دبیران با علم نانو، کاربردهای آن و هدایت دانش آموزان 
مشــتاق به کار و آموزش در زمینه فناوری نانو اســت. در پایان از افراد شرکت 
کننده در دوره درخواســت شــد تا مقاله ای در این زمینه تهیه و تدوین کرده 
و در همایشــی که در اردیبهشت ماه ســال 139۴ در محل پژوهش سرا برگزار 
خواهد شــد، ارائه دهند. این دوره با حمایت خانم نســرین فرشــادی )مسئول 
نهاد ترویجی(، گروه های آموزشی )خانم شــریفی(، گروه شیمی )آقای رویگر(، 
مسئولین پژوهش ســرای باقرالعلوم )آقای عرب شــیراز مدیریت محترم و آقای 

حجتی( برگزار گردید.

ارایه انتشارات باشگاه نانو با تخفیف ویژه 

برگزاری سمینار علمی برای ترغیب دانش آموزان به 
منظور شرکت در پروژه های تحقیقاتی 

برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت فناوری نانو 
برای دبیران شیمی شهرستان قرچک

دبیرخانه های استانی ششمین المپیاد نانو معرفی شدند 

ثبت نام گروهی المپیاد تا 15 دی ماه مشمول 
تخفیف 20درصدی خواهد شد  

بر اســاس اعالم باشــگاه نانو ثبت نام هایی که تا تاریخ 15 دی ماه سال جاری انجام 
شود مشمول تخفیف 2۰درصدی خواهد شد.

از کلیــه نهادهای ترویجی فعــال در ششــمین دوره المپیاد دانش آمــوزی علوم و 
فناوری نانو تقاضا می شــود برای اســتفاده از این فرصت ویژه )که قابل تمدید نیست(، 
جلوگیری از ازدحام ثبت نام ها در روزهای پایانــی ثبت نام و دارا بودن زمان کافی برای 
پیگیری مشکالت احتمالی، انجام امور مربوط به ثبت نام دانش آموزان را به روزهای آخر 

موکول نکنند و در ایــن فرصت یک ماهه اقدام به ثبت نام دانش آموزان نمایند.
شایان ذکر اســت ثبت نام ششــمین المپیاد نانو از آبان ماه آغاز شده و تا 15 بهمن 
ماه ســال جاری ادامه دارد. هزینه ثبت نام انفرادی 15۰۰۰ تومــان و گروهی 1۰۰۰۰ 
تومان اســت که با تخفیف در نظر گرفته شــده برای ثبت نام های گروهی تا 15 دی ماه 

8۰۰۰ تومان خواهد بود.

سمینار آشنایی با علوم و فناوری نانو 12 آذر ماه سال جاری با حضور ۴25 
دانش آموز دختر در آزمایشگاه دانش آموزی شهرستان شهرضا برگزار شد.

این سمینار ۴ ساعته با هدف آشــنایی دانش آموزان با مفاهیم و زمینه های 
مختلــف فناوری نانــو و ترغیب آنهــا برای شــرکت در پروژه هــا و طرح های 
دانش آموزی نانوی تعریف شــده در آزمایشــگاه های دانش آمــوزی، به صورت 

رایگان برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد شهرضا برگزار شد.
خانم مهندس مهدیه یوسفی کارشناس ارشد فیزیولوژی، مدرس این کارگاه 
بود و بنابر گفته وی کارگاه ها و دوره های عملی کار با تجهیزات در آزمایشــگاه 
دانش آموزی شــهرضا و گروه بندی دانش آموزان برای شروع کالس های آمادگی 

جهت فعالیت در کارهای پژوهشی به زودی آغاز خواهد شد.
شــایان ذکر اســت محل آزمایشــگاه دانش آمــوزی اســتان اصفهان در 
پژوهش ســرای استاد طاهر شهرضا اســت و این آزمایشــگاه فعالیت خود را از 

بهمن ماه 1391 آغاز کرده است.

در راســتای تعامل هر چه بیشتر و نزدیک تر باشــگاه نانو با نهادهای ترویجی و تسهیل 
فرآیند پاســخگویی به آنها، دبیرخانه های استانی زیر نظر باشــگاه نانو با موضوع تبلیغات و 

ثبت نام برای ششمین المپیاد دانش آموزی نانو آغاز به کار کردند.
نهادهایی در هر اســتان که موفق به کســب برترین رتبه المپیاد پنجم در استان خود 
شده اند به عنوان دبیرخانه معرفی شــده اند. )نام دبیرخانه های استانی در سایت باشگاه نانو 
موجود است.( الزم به ذکر اســت در چهار استان اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و 
خوزستان، دو نهاد به عنوان دبیرخانه اعالم شده اند. همچنین دبیرخانه استان های همدان، 

آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اصفهان به زودی معرفی خواهند شد.
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کارگاه آموزشی نانو برای 50 دبیر خراسان آزمایشگاه دانش آموزی سلماس به همت خیرین و مسئولین شهر افتتاح شد 
شمالی برگزار شد 

کارگاه تخصصی آشنایی با تجهیزات 
برای برگزیدگان استانی پنجمین 
المپیاد نانو در تهران برگزار شد 

آزمایشــگاه دانش آموزی نانو در استان آذربایجان 
غربی، دوشنبه ســوم آذر ماه ســال جاری، به همت 
خیرین و مســئولین شهر ســلماس در پژوهش سرای 

دانش آموزی حاج محمد طالیی راه اندازی شد.
ایــن آزمایشــگاه که جزء ســه آزمایشــگاه اول 
کشــور -از لحاظ بیشــترین تعداد تجهیزات- است، 
در مراســمی بــا حضور رئیس شــورای شهرســتان 
ســلماس، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
ســلماس، معاون فرماندار، روســا و معاونین ادارات 
آموزش و پــرورش شهرســتان های آذربایجان غربی، 
خیرین  استان،  دانش آموزی  پژوهش سراهای  مدیران 
و دانش آموزان شهرســتان ســلماس، مسئول بخش 
دانش آموزی کارگروه ترویج ســتاد نانو و کارشناسان 

باشگاه نانو آغاز به کار کرد.
شــایان ذکر اســت بخش عمده ای از اعتبار مورد 
نیاز برای راه اندازی این آزمایشــگاه بــه همت مردم 
خیر و مســئولین شــهر ســلماس تامین شده است، 
به طوری که 8۰ میلیون تومــان از طریق کمک های 
مردمی )از کمک هــای پنجاه هزار تومانــی تا پانزده 
میلیــون تومانی(جمع آوری شــده اســت کــه این 
رویــداد مردمی می توانــد الگویی نمونه برای ســایر 
شهرســتان های عالقمند به بحث راه اندازی و توسعه 

آزمایشگاه های دانش آموزی باشد. همچنین مبلغ 8۰ 
میلیون تومان هم از سوی ســتاد نانو و 1۰5 میلیون 
تومان از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور 
برای تجهیز این آزمایشگاه تخصیص داده شده است.

گفتنی است، دســتگاه های تولید و مشخصه یاب 
نانومــواد نظیر الکتروریســی، اســپاترینگ رومیزی، 
میکروسکوپ  سیم،  الکتریکی  انفجار  اسپکتروفتومتر، 
تونلی روبشــی و همچنین هود شیمیایی برای تجهیز 
این آزمایشــگاه خریداری، نصب و راه اندازی شــده 

است.
در این مراســم آقای مهندس قربانعلی مســئول 
بخش دانش آموزی کارگروه ترویج ســتاد نانو، رئیس 
آموزش و پرورش شهرســتان ســلماس و آقای بهروز 
کارشناس آزمایشــگاه )دارای رتبه 5 مســابقه ملی 
فناوری نانو( ســخنرانی کردند. همچنین بنابر اعالم 
رئیس شورای شهر ســلماس، پروژه های دانش آموزی 
انجــام شــده در ایــن آزمایشــگاه که بــه همایش 
دانش آموزی راه پیدا کنند و جزء برگزیدگان همایش 
شوند، معادل جایزه ای که از سوی باشگاه نانو دریافت 
می کنند مشــمول حمایت از طرف شــورای شــهر 

سلماس خواهند شد.

هفتم و هشــتم آبان ماه سال جاری، کارگاه آموزشی 
فناوری نانو به همت پژوهش سرای دانش آموزی بجنورد 
و همکاری باشگاه نانو با حضور 5۰ نفر از دبیران متوسطه 

دوره دوم استان خراسان شمالی برگزار شد.
این کارگاه با حضور آقای ســعید ســاعدی مدرس 
تراز الف فنــاوری نانــو و با هدف آشــنایی دبیــران با 
فناوری نانو، مفاهیم و کاربردهــای آن و همچنین نحوه 
هدایت پروژه های دانش آمــوزی به مدت دو روز در محل 

پژوهش سرا و آزمایشگاه دانش آموزی نانو تشکیل شد.
گفتنی است؛ این کارگاه در راســتای نیاز به اساتید 
راهنما برای تعریف و هدایــت پروژه های دانش آموزی )با 
موضوع فنــاوری نانو( در پژوهش ســراهای دانش آموزی 

برگزار گردید.

کارگاه تخصصی دو روزه آشنایی با تجهیزات فناوری 
نانو بــرای منتخبین اســتانی پنجمین المپیــاد نانو در 
آزمایشگاه دانش آموزی نانوی اســتان تهران )مستقر در 
پژوهش سرای ابن ســینا( به طور مجزا برای برگزیدگان 

دختر و پسر برگزار شد.
در ایــن کارگاه ها کــه اول و دوم آبــان و همچنین 
هشــتم و نهم آبان ماه به همت باشــگاه نانو و با تدریس 
مهندس امیر دارســتانی از مدرســان تراز اول نانو در دو 
بخش تئوری و عملی برگزار شــد، 15 دانش آموز پسر و 
13 دانش آموز دختر از اســتان های تهران، البرز، قزوین، 
مرکزی، قم، لرســتان، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان 

شرکت کردند.
مهنــدس دارســتانی روز اول کارگاه، مطالبی را در 
رابطه با مقدمــات و مبانی علمی نانو، روش های ســنتز 
مواد نانوســاختار با تأکید بــر امکانات آزمایشــگاه های 

دانش آموزی برای برگزیدگان ارایه داد.
شناســایی  روش هــای  دوم  روز  در  همچنیــن 
و مشــخصه یابی مــواد نانوســاختار را توضیــح داد و 
دانش آموزان بــا حضور در آزمایشــگاه از نزدیک با نحوه 

عملکرد تجهیزات و سنتز نانوذرات آشنا شدند.
شایان ذکر است از ســوی باشــگاه نانو برای دانش 
آموزان گواهی حضــور در کارگاه صادر گردید، همچنین 
بسته هدیه آموزشی از ســوی باشگاه به شرکت کنندگان 

اهدا شد.
گفتنی اســت کارگاه های دوروزه تخصصی آشنایی 
با تجهیــزات در آزمایشــگاه های دانش آمــوزی نانو در 
اســتان های تهران، فــارس، همدان، اصفهان، خراســان 
شــمالی، خراســان رضوی و مازندران به همت باشــگاه 
نانو و همکاری آزمایشــگاه های استانی برای بیش از صد 

برگزیده استانی پنجمین المپیاد نانو برگزار شد.

نسل جدید نمایشگرهای لمسی مبتنی بر نانومواد کربنی خواهد بود

)Canatu( یکی  آلمانــی کاناتــو  شــرکت 
تولیــد  حــوزه ی  در  پیشــرو  شــرکت های  از 
فیلم هــای رســانای شــفاف انعطاف پذیــر بــا 
بازتابــش صفر اســت. این شــرکت محصوالتی 
 در بخش حســگرهای لمســی و نمایشگر دارد. 
کاناتو قصــد دارد تــا از فناوری جدیـــد خود 
 CNB™ )Carbon NanoBud®( به  موسوم 
برای حل چالش هــای موجود در حــوزه تولید 
 CNB™ .نمایشــگرهای لمسی اســتفاده کند
فیلم رسانای شفافی اســت که از نانومواد کربنی 
ساخته شده  اســت. با این فناوری جدید امکان 
ارائه نمایشــگرهای ســه بعدی یــا انعطاف پذیر 
فراهم خواهد شد. این فناوری می تواند در بخش 
تولید نمایشگرهای ۴.3 تا 15 اینچی و همچنین 

ساخت ادوات پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.
کاناتو قصد دارد تا با همکاری شــرکت دیسپلی 
سولوشن )Display Solution( محصوالت خالقانه 
جدیــدی طراحــی و به بــازار عرضه کنــد. این دو 
شــرکت با فناوری ™CNB می توانند حسگر لمسی 
و یا دکمه های مکانیکی را روی ســطح نمایشگر قرار 
دهند. این صفحات لمسی جدید می توانند با شرایط 
مختلف محیطی ســازگار بوده و عملکرد قابل قبولی 

باشند. داشته 
فیلم های شــفاف رســانای ™CNB شــکننده 
نبــوده و دچار خســتگی نمی شــوند؛ مشــکلی که 
به شــدت در فیلم های اکســید قلــع ایندیوم وجود 
دارد. فیلم هــای قلــع ایندیــوم در حــال حاضر در 

نمایشــگرهای لمســی به عنوان الکترود شفاف رسانا 
عمــل می کنند. حســگرهای لمســی ™CNB  به 
دلیل انعکاس بســیار کمی که دارنــد وضوح باالیی 
ایجاد می کنند که این قابلیت موجب وســعت کاربرد 

آنها در فضای آزاد می شود.
فیلم های ™CNB بدون از دست دادن هدایت 
الکتریکی خود، قادرنــد 1۰۰ درصد ابعاد اولیه خود 
کشــیده شــوند؛ بنابراین فرصت مناســبی را برای 
طراحی و ساخت سطوح حســاس لمسی ارتجاعی یا 
ســه بعدی فراهم می کنند. هزینــه تولید و عملکرد 
حســگرهای ™CNB کاماًل قابل رقابت با فیلم های 

شفاف موجود در بازار است.
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قدم اول: ایجاد سوال در ذهن دانش آموزان قدم اول: ایجاد سوال در ذهن دانش آموزان 
یکــی از خواصی که برای پــاره ای از نانــوذرات ذکر 
می شود، خواص ضدمیکروبی آنان است. برای اجرای یک 
پروژه عملی درباره ی خواص ضدمیکروبی نانوذرات، اولین 
قدم ایجاد ســوال در ذهن دانش آموزان اســت. در منازل 
برای کشــتن میکروب ها از چه موادی استفاده می شود؟ 
آیا نحوه کشــتن میکروب هــا در منازل با بیمارســتان ها 
و یا اماکن عمومــی مانند یکدیگر اســت؟ میکروب های 
بیماری زای موجود در بــدن چگونه از بیــن می روند؟ با 
وجود این همه تنــوع در بین مــواد ضدعفونی کننده آیا 

نیازی به یافتن و ساختن مواد جدید هست؟ 
پاسخ به سواالت فوق دانش آموز را به تنوع میکروب ها 
و همچنین تنوع راه های مبارزه با آنان می رساند. سواالت 
خود را به گونه ای طرح کنید کــه دانش آموز به مقاومت 
آنتی بیوتیکی به عنوان یک معضــل مهم در دنیای فعلی 
برســد و برای حل این معضل چاره اندیشــی کند. ممکن 
است دانش آموزان استفاده از انواع شوینده ها و ضدعفونی 
کننده ها را پیشنهاد دهند. از آنها لیستی تهیه کنید. بعد 
از اینکه راه های پیشنهادی دانش آموزان را بررسی کردید 
می توانید در مــورد خواص ضد میکروبــی نانوذرات برای 
آنان صحبت کنید. راه های پیشــنهادی دانش آموزان را با 

خواص ضد میکروبی نانوذرات با هم مقایسه کنید.

قدم دوم: قابل مشاهده نمودن میکروب های محیط قدم دوم: قابل مشاهده نمودن میکروب های محیط 
پیرامــون ما میکروب های زیادی رشــد می کنند که با 
چشم غیرمسلح دیده نمی شوند. اگر شرایط محیطی برای 
رشــد و تکثیر آنها فراهم شــود در یک مــدت کوتاه روی 
محیطهای کشــت رشــد خواهند و کلونی آنها قابل دیدن 
خواهد بود. برای نیل به این منظور، محیط کشت ساده ای 
حاوی نشاسته و آگار که در کتاب زیست شناسی1 معرفی 
شده است تهیه کنید و از محیط آزمایشگاه مدرسه، خاک 
باغچه و دست و لباس دانش آموزان و.....  نمونه گیری نمایید.  

قدم سوم: اضافه کردن ماده ضدعفونی کننده به قدم سوم: اضافه کردن ماده ضدعفونی کننده به 
محیط کشت محیط کشت 

بالفاصله بعد از کشــت میکروب ها، بــه روی محیط 
کشــت به کمک قطره چــکان مواد مختلــف ضدعفونی 

کننده را بر روی محیط کشــت بریزید. از مواد پیشنهادی 
دانش آموزان حتما اســتفاده نمایید. مثال در دبیرســتان 
شهید ناصری، دانش آموزان بتادین و الکل و دهان شویه، 
سبزی شور را برای حذف میکروب ها پیشنهاد داده بودند. 
در کنار ایــن مواد، نانوذره نقره نیز بــه عنوان یک ماده با 
خاصیــت ضدمیکروبی به دانش آموزان معرفی شــد. مواد 
ذکر شــده به محیط کشــت اضافه و بعد از ۴8 ســاعت 

پلیت ها بررسی گردید.

رنگ متفاوت پلیت ها نشان دهنده متفاوت بودن نوع 
میکروب هاســت. به اطراف مواد ضدعفونی کننده هاله ای 
دیده می شــود که میکروب ها در آن کمتر رشد کرده و یا 
رنگ متفاوتی دارند. از این شــرایط برای توضیح "کنترل 
آزمایش" اســتفاده کنیــد. "کنترل آزمایــش" مفهومی 
اســت که دانش آموزان در اولین درس کتاب علوم زیستی 
و بهداشت با آن آشنا می شــوند. از دانش آموزان بخواهید 
به رنگ های متفاوت پلیت ها توجه کنند. این تفاوت رنگ 
چه چیز را می رساند؟ آیا مواد ضدمیکروبی مختلف، تاثیر 
یکسانی بر روی میکروب ها گذاشته اند؟ سواالت خود را به 
گونه ای طراحی کنید که دانش آموز به این نتیجه برسد که 
برای مقایسه اثر مواد ضدعفونی کننده بر روی میکروب ها 
باید میکروب ها یکســان باشند. ســپس مواد مختلف را با 
غلظت های مشــخص بر روی آنها اثر دهند. ممکن است 
یک ماده ضدعفونی کننده روی باکتری ها اثر کند ولی بر 
قارچ ها تاثیر نگــذارد و بالعکس. هم نوع بودن میکروب ها، 
یکســان بودن شــرایط محیطی از نظر دما و رطوبت و .... 

باعث کنترل کردن شــرایط آزمایش می شود. ایجاد همه 
این شرایط در آزمایشگاه مدرسه مقدور نیست. 

قدم چهارم : ایجاد شرایط کنترل شده و مقایسه قدم چهارم : ایجاد شرایط کنترل شده و مقایسه 
اثر ضدعفونی کننده های مختلف با یکدیگر اثر ضدعفونی کننده های مختلف با یکدیگر 

برای کنترل آزمایش به شــرایط و ابزاری نیاز اســت 
که معموال در آزمایشــگاه های معمولی مــدارس موجود 
نیســت. می توانید برای انجام یک آزمایش کنترل شــده 
از نزدیک ترین مرکز علمی یا دانشــگاهی به مدرسه خود 
کمک بگیرید. ســمپلر، سواب اســتریل، دیسک بالنک، 
هود و انکوباتور ابزار و وسایلی هستند که برای انجام یک 
آزمایش کنترل شده به آنها نیاز دارید. آشنایی با این ابزار 
و طرز کار آنان بسیار ساده بوده و دانش آموز به راحتی کار 

با آنها را یاد می گیرد.
 از مواد ضدعفونی کننده ای که دانش آموزان پیشنهاد 
داده بودند دهان شویه و سبزی شور برای حذف میکروب ها 
در نظر گرفته شد. با هماهنگی های انجام شده بین آموزش 
و پرورش ناحیه2 ساری و علوم پزشــکی مازندران دو نوع 
محیط کشت حاوی میکروب کاندیدا آلبیکنز و اشرشیاکلی 
در اختیار دانش آموزان دبیرستان شهید ناصری قرار گرفت. 
کاندیدا عامل فرصت طلبی اســت که به طور گســترده ای 
در شــرایط خاص در دهان بیماری ایجاد می کند. اشرشیا 
نیز در بروز نوعی اســهال و اختالل در سیستم گوارشی و 
دستگاه تناسلی دخالت دارد. کلیه مراحل کار زیر هود و با 
رعایت نکات ایمنی انجام شد. شما می توانید از هر میکروب 

استاندارد دیگری استفاده کنید.
 از مــواد ضدعفونی کننده مورد نظــر خود به کمک 
ســمپلر حجم یکســانی برداشــته و به روی دیسک های 
بالنک انتقال دهید. دیســک بالنک نوعــی کاغذ جاذب 
اســت که مایع مورد نظر را در خود نگه مــی دارد. ما در 
بررسی های خود از سبزی شور کنز، دهان شویه اورال بی 
و نانوذره نقره بــا غلظت های 25، 5۰، 1۰۰، 2۰۰، ۴۰۰ و 
ppm ۴۰۰۰ استفاده کردیم. سپس دیسک ها را به روی 
محیط کشت گذاشته و ۴8 ساعت محیطهای کشت را در 
انکوباتور قرار دهید. بعد از دو روز محیط های کشــت را 
از انکوباتور خارج کنید. به دور دیســک ها هاله ای شفاف 
می بینید. این هاله به "هاله عدم رشــد" معروف اســت. 
هاله عدم رشــد منطقه ای از محیط کشــت اســت که به 
دلیل وجود ماده ضدعفونی کننده میکروب ها نتوانسته اند 
در آن رشــد کنند. هرچه این هاله بزرگ تر باشــد قدرت 

میکروب کشی ماده ضدعفونی کننده بیشتر است.
 می توانیــد با یک خط کــش قطر هاله عدم رشــد را 
اندازه بگیرید. هرچه تعداد پلیت هایی که برای آزمایش به 
کار می برید بیشتر باشــد )یعنی آزمایش را چند بار تکرار 

کنید( نتیجه دقیق تری به دست خواهید آورد.
شما می توانید به جای مقایســه اثر ضدعفونی کننده 
مواد مختلف با نانوذرات، اثر ضدمیکروبــی نانوذرات را با 
خودشان مقایسه کنید. مثال مقایسه خواص ضدمیکروبی 

نانوذره تیتانیوم با نانوذره نقره یا طال. 

مقاالت

چگونه خواص ضدمیکروبی نانوذرات را با چگونه خواص ضدمیکروبی نانوذرات را با 
ضدعفونی کننده های رایج مقایسه کنیدضدعفونی کننده های رایج مقایسه کنید

محققان:
مریم گوران، فاطمه نورپور،

 فاطمه ولیپور، آتوساخوارزمی، 

مریم عرب   

استاد راهنما:
کتایون صداقتی زاده

دبیرستان غیردولتی 

سرتیپ شهید ناصری

مقدمه 
 انجام پروژه های ســاده دانش آموزی که بتوان به کمک آنها پاره ای از مفاهیم علمی را به دانش آموز ببرند انتقال 
داد، کمک می کند دانش آموزان با فرآیند تحقیق آشنا شده و از کشفیات خود در طول انجام پروژه لذت ببرد. در واقع 
کوشش علمی یک دانش آموز برای درک مفاهیم دنیایی خارج از کتب درســی به او می آموزد چگونه فرضیه بسازد، 
چگونه آزمایش کند و چگونه ایده ها را بررســی و امتحان کند و دانش آموز از اینکه مانند یک محقق، فعالیت علمی 
انجام می دهد لذت خواهد برد. برای درک مفاهیم نانو نیز می توان آزمایش های ســاده ای طراحی کرد. در این مقاله 
به اختصار چگونگی بررسی خواص ضدمیکروبی نانوذرات آموزش داده می شود. برای طراحی این آزمایش از مفاهیم 
موجود در کتب درســی دانش آموزان استفاده شــده اســت. بنابراین دانش آموز در فهم پایه های علمی این آزمایش 

مشکلی نخواهد داشت.
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تولید نانوذرات نقره و بررسی خاصیتتولید نانوذرات نقره و بررسی خاصیت
 آنتی باکتریال آن روی باکتری آنتی باکتریال آن روی باکتری

 استافیلو کوکوکوس اورئوس استافیلو کوکوکوس اورئوس

نویسندگان:
بهاره دستورانی

 غزاله صالح طریق

دبیرستان فرزانگان سمنان

مقدمه ای از نانوذرات نقره و روش سبز 
نانوذرات معموال نســبت به نمونه های بالک همان عنصر خواص بهتری از خود نشــان می دهند. زیرا آنها سطح 
ویژه باالتری نســبت به ذرات درشــت تر دارند. در مورد نانوذرات آنتی باکتریال نقره نیز این موضوع صدق می کند و 
مقدار کمی از این نانوذرات، تاثیرات آنتی باکتریال زیادی دارد. نانوذرات نقره به عنوان ابزار درمانی برای از بین بردن 
عفونت ها استفاده می شود. بنابراین خواص نانوذرات و تاثیر آنها در برابر میکروب ها در کاربردهای پزشکی حائز اهمیت 
اســت. اغلب باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها مقاومت می کنند، پس در آینــده نیاز به جایگزینی آنتی بیوتیک ها 
با مواد جدید دارای خاصیت آنتی باکتریال اســت. از آنجا که نانوذرات نقره با غلظت پایین در محیط بدن غیرسمی 
هســتند و طبیعت آنتی باکتریال دارند، بنابراین گزینه خوبی برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها هســتند. این مواد در 

غلظت های کمتر نسبت به آنتی بیوتیک ها، از رشد باکتری جلوگیری می کنند و عوارض جانبی خیلی کمتری دارند.
گرچه روش هاي فیزیکی و شــیمیایی زیادی براي تولید نانوذرات با اندازه مناسب وجود دارد، اما سالمت محیط 
زیست و به طور متقابل انسان از اهمیت بیشتري برخوردار اســت. در روش هاي شیمیایی از مواد و حالل هاي آبگریز 
استفاده می شــود که باقیمانده آنها بر طبیعت اثرات نامطلوب می گذارد. روش هاي ســبز عمدتا به روش هایی گفته 
می شــود که از مواد و پلیمرهاي بی خطر براي تهیه مواد استفاده می شود که هم براي محیط زیست و انسان بی خطر 
باشد و هم برخالف روش هاي شیمیایی اســتفاده از مواد در حوزه هاي بالینی محدود نشود. این روش ها همچنین به 

علت سادگی و کم هزینه بودن می توانند روش هایی با بازده باال باشند. 

باکتری استافیلوکوکوکوس اورئوس باکتری استافیلوکوکوکوس اورئوس 
))StaphylococcusStaphylococcus  aureusaureus((

کوکســی گــرم مثبت و بی هــوازی اختیاری اســت 
که مهم ترین گونه در جنس )ســرده( اســتافیلوکوک از 
نظر پزشکی محســوب می شود. اســتافیلوکوک اورئوس، 
یکی از موفق تریــن باکتری هــای بیماری زا اســت. این 
باکتری به دلیل تولید رنگدانــه طالیی کارتنوئیدی به نام 
اســتافیلوزانتین، کلونی های زرد رنگی را ایجاد می نماید. 
این پیگمان در بیماریزایی نقش دارد، زیرا به عنوان ماده 
آنتی اکسیدان عمل کرده و موجب در امان ماندن باکتری 
در برابر رادیکال های آزاد اکســیژن می شود. رادیکال های 
آزاد اکسیژن توسط سیســتم ایمنی )گلبول های سفید( 

میزبان برای کشتن باکتری ها تولید می شوند.
از عفونت ها  استافیلوکوک اورئوس، گستره وســیعی 
از عفونت های ساده پوســتی )مانند جوشــدانه، کورک، 
کفگیرک، گل مژه و آبســه( گرفته تا بیماری های تهدید 
کننده زندگــی )مانند پنومونی، مننژیت، اســتئومیلیت، 
اندوکاردیت، ســندرم شــوک سمی و ســپتی سمی( را 
ایجاد می نماید. اســتافیلوکوک اورئوس به عنوان یکی از 
5 عامل شایع ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی به ویژه 
عفونت های زخم پس از جراحی است. هر سال، 5۰۰ هزار 
نفر در بیمارستان های ایاالت متحده امریکا به عفونت های 
استافیلوکوک اورئوس مبتال می شوند.  بنابراین جلوگیری 
از رشد این باکتری در محیطهای بیمارستانی  بسیار حائز 
اهمیت اســت. از طــرف دیگر با توجه بــه خاصیت آنتی 
باکتریال نانوذرات نقره و عدم بررســی اثــر این نانوذرات 
بر روی رشــد این باکتــری خاص تاکنــون، این موضوع 

تحقیقاتی مورد توجه واقع شده است.
در ایــن پروژه ابتــدا نانــوذرات نقره به روش ســبز 
ساخته شــد. روش سبز استفاده شــده در این تحقیق به 
طور موفقیت آمیزی منجر بــه تولید نانوذرات نقره گردید.  

مشــخصه یابی آن که توســط آنالیز پــراش پرتو ایکس 
در زوایــای دو تتــای 5-۷۰ درجه انجام شــد نیز تولید 
نانوذرات نقــره را تایید نمود. نتایــج حاصل از پراش پرتو 
ایکس پیک های مربــوط به نانوذرات را با شــبکه بلوری 

اورتورومبیک نشان داد )شکل1(. 

شکل1. تصویر آنالیز پراش پرتو ایکس نانوذرات نقره
 تولید شده

ســپس خواص آنتی باکتریال نانوذرات تولید شــده بر 
روی باکتری اســتافیلو کوکوکوس اورئوس بررســی شد. 
نتایج حاصل از کشت باکتری استافیلو کوکوکوس اورئوس 
در محیط کشــت Blood Agar )شکل2( با حضور و بدون 
حضور نانــوذرات نقره بررســی گردید. تصاویــر حاصله از 
محیط کشت باکتری استافیلوکوکوکوس اورئوس به وضوح 
نشــان داد که نانوذرات نقره مانع رشد باکتری شده است. 
باکتری ها )قسمت سفید( در مکان هایی که حاوی نانوذرات 
نقره می باشند )قسمت های ســیاه( توانایی رشد خود را از 
دست داده و رشد آنها متوقف شده است )شکل3 و 5( و این 
نتایج تاییدی بر خواص آنتی باکتریال نانوذرات نقره سنتز 

شده در این پژوهش است )شکل۴(.

مزایای طرحمزایای طرح

در این طرح از روش ســبز برای تولید نانوذرات نقره 
استفاده شده است که سالمت انسان و محیط زیست را به 
خطر نمی اندازد و یک روش با بازدهی باال و بسیار ساده و 
ارزان است و همچنین مانع از رشد یکی از خطرناک ترین 

و مقاوم ترین باکتری های بیمارستانی می شود.

شکل2: کشت باکتری به روش ایزوله

شکل 3- نانوذرات نقره سنتز شده که به محیط کشت اضافه شده  

شکل 4:  تصویر مربوط به عدم  رشد باکتری در محیط کشت 
محتوی نانوذرات نقره و رشد باکتری در قسمت هایی که نانوذرات 

نقره حضور ندارند با چشم غیرمسلح

 
شکل5: تصویر مربوط به عدم  رشد باکتری در محیط کشت 

محتوی نانوذرات نقره و رشد باکتری در قسمت هایی که 
نانوذرات نقره حضور ندارند در بزرگنمایی 4×6
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با فناوری نانو تولید لباس هایی با قابلیتبهبود کیفیت کرم های ضدآفتاب با نانوذرات
 استتار امکان پذیر می شود

کاربردها و دستاوردها

صدف دریاییصدف دریایی
صدف دریایــی قادر اســت با تزریق نوعــی ماده ی 
چسبنده به صخره متصل شــود. این جانور برای این کار 
ابتدا پوسته ی خود را باز کرده، پاها را به شکل یک قیف 
مکنده، قوسی شــکل کرده، روی صخره فشار می دهد و 
ســپس قطرات نوعی ماده ی چسبنده را به درون حفرات 
ریــز و توخالی صخره تزریق می کند. این ماده منبســط 
شــده و اتصال قوی ای زیر آب ایجاد می کند. این فرآیند 
به سرعت اسفنجی را تولید می کند که عملکردی شبیه 
یک بالشت دارد. ســپس صدف، رشته های کشسان خود 
را به این اســفنج ضربه گیر متصل کرده و خود را در برابر 
امواج ســهمگین و فشارهای ناشــی از جذر و مد، بدون 

اینکه آسیبی ببیند، حفظ می کند.
دانشــمندان با تقلید از توانایی صدف خوراکی برای 
چسبیدن به صخره ژلی ســاخته اند که بر روی دیواره ی 
رگ های خونی قرار می گیرد و مانع ار پاره شــدن عروق 
می شود. صدف ها قابلیت دیگری نیز دارند. ماده ی اولیه ی 
مرواریدی که آنها تولید می کنند، چیزی نیست جز تعداد 
بی شماری بلورهای ریز گچ به شکل مینرال آرگونیک که 
به خودی خود بسیار ترد و شکننده هستند. اما در صدف، 
این بلورها به وســیله ی نوعی پروتئین پیچی شــکل که 
خاصیت کشسانی دارد، در کنار هم نگه داشته شده و به 
هم می چســبند. 3 درصد وزنی از این نوع پروتئین کافی 

است تا پوســته صدف آبالون را سه هزار برابر محکم تر از 
بلور خالص کلسیت نماید.

جوجه تیغی دریایی هم از چنین ســاز و کاری برای 
محکم کردن تیغ های بلند سی سانتی متری خود استفاده 
می کند، تا به کمک آنها بتواند در برابر ضربه های سنگین 
امواج مقاومت کند. با استفاده از این قابلیت، تولید نانومواد 

ترمیم کننده ی مینای دندان امکان پذیر شده است.

سبد گل ونوسسبد گل ونوس
 در گوشــه ای از اعماق دریا، نزدیک جزایر فیلیپین، 
یک نوع اسفنج زندگی می کند که سبد گل ونوس نامیده 
می شود. این موجود، شــکلی منحنی شبیه غالف خنجر 
دارد و نام زیبایش را مدیون ســاختار اسکلت درونی اش 
اســت. این رشته از سوزن های ریز ســیلیکا، از شبکه ای 
پرحفره به شکل حصیربافی های صنایع دستی، با زوایای 
صاف و مورب، تشکیل شده است. اجزای ابتدایی کوچک 
این ساختمان )سیلیکا( که ســه نانومتر قطر دارند، ابتدا 
ســلول های اســفنج را در الیه های بســیار نازک به هم 
متصل می کند. با انباشــته شــدن ایــن الیه ها روی هم 
سوزن های ســیلیکا شــکل می گیرند، که همان عناصر 

اصلی بافت سیلیکایی بوده و می توانند در مقابل تغییرات 
و دگرگونی های محیط مقاومت کنند.

ســبد گل ونوس اخیرا به عنوان یک مدل زیســتی 
برای ساخت فیبر نوری مورد مطالعه قرار گرفته است.

ستاره دریایی ستاره دریایی 
نوعی ســتاره دریایی پر مو به نــام "افیوما ونتیل" 
که تقریبا به اندازه یک بشــقاب است، هنگامی که خطر 
حضور دشــمن را حس می کند به سرعت داخل پوشش 
خود می رود، به نحوی که به نظر می رســد چشمی برای 
دیدن ندارد. سرانجام مشخص شــد که سراسر پوسته ی 
زره مانند آن تعداد زیادی میکرولنز که تمام بدن جاندار 
را به یک چشــم واحد تبدیل می کند، پوشــیده شــده 
اســت. تک تک لنزها طوری متبلور شــده اند که ویژگی 
تصویرســازی دوگانه بلور کلســیت با کنتــرل تبلور در 
حد نانومتری از بین می رود. همچنیــن با افزودن دقیق 
منیزیم، از انحــراف کروی لنزها و ایجــاد لبه های رنگی 
نامطلوب جلوگیری شده اســت. پس می توان گفت این 
ستاره دریایی از یک روش بهینه سازی به کمک فناوری 

نانو برای دید نوری استفاده می کند. 

اکسید های غیرآلی، نظیر اکســید روی و تیتانیوم، در صنایع آرایشی کاربردهای زیادی 
دارند، اما خاصیت ســفیدکنندگی که روی پوســت ایجاد می کنند، اســتفاده از این مواد را 

محدود کرده است.
پدیده سفیدی، به طور مستقیم با پخش نور رابطه دارد. شدت نور پخش شده به وسیله ی 
یک تک ذره، تابعی از اندازه ی ذره است. با افزایش اندازه ی ذرات، نور مرئی به علت برخورد با 
ذرات پخش می شود و با برگشت نور به چشم، ذرات سفید رنگ دیده می شوند. بنابراین برای 

کاهش پدیدیه ی سفیدی، کاهش اندازه ی دانه، راهی بسیار موثر است. 
جالب است بدانید، با کاهش اندازه ذرات، جذب نور فرابنفش نیز افزایش می یابد که این 
اثر را می توان به کاهش عبور اشعه از بین ذرات ریز نسبت داد. نور فرابنفش طول موج کمتر 
و انرژی بیشــتری از نور مرئی دارد و قرار گرفتن در مقابل آن از مهم ترین علل آســیب های 
پوستی و سرطان پوست اســت. از این رو، جذب این اشعه و ممانعت از رسیدن آن به پوست 

بدن، موضوع تحقیق بسیاری از مراکز علمی دنیا برای سالیان طوالنی بوده است.
اکنون برای بهبود کیفیت کرم های ضدآفتاب از نانوذرات اکسید روی و اکسید تیتانیم که 
جزء مواد نیمه هادی بوده و به شدت نور فرابنفش را جذب و نور مرئی را عبور می دهند، در ایت 
کرم ها استفاده می شود. استفاده از این نانوذرات عالوه بر جذب بیشتر نورفرابنفش، باعث کاهش 

سفیدی پوست در زمان استفاده می شود.

محققان در تالش اند تا لباس هایی تولید کنند که خود را با شــرایط 
محیطی وفق دهد، لباس هایی که بتوانند مثل آفتاب پرســت تغییر رنگ 
دهند )آفتاب پرســت خزنده ای جذاب برای طراحان منســوجات نظامی 
اســت، رنگ آفتاب پرست براســاس شــرایط محیطی تغییر می کند( یا 

بادگیرهایی که با برخورد آب، ضدآب شوند. 
آنهــا می خواهند ایــن کار را با الیاف نازک پلی اســتر رســانا که از 
افزودنی هایی مانند اسید کامفورسولفونیک اســتفاده کرده انجام دهند. 
باران رســانایی پارچه را تغییر می دهد و منجر به جمع شدن محتویات و 
بستن حفره های لباس می شــود. چنین لباس هایی تا به حال تولید شده 
ولی مواد آن در برابر شستشــو و ماشین لباسشــویی مقاوم نیستند. اگر 
پلیمرهای مقاوم رسانا تولید شــوند، می توان لباسی ساخت که اگر کسی 
روی آن ســایه بیاندازد، از رنگ ســبز به رنگ آبی تغییر شکل می دهد. 
انرژی نور خورشــید می تواند جریان داخل پلیمر رســانا را تغییر دهد و 
باعث تغییر آرایش مولکولی مواد افزودنی شــود، طــوری که رنگ نوری 
را که لباس جذب و نشــر می کند، تغییر یابد. این روش برای اســتتار در 
کاربردهای نظامی مطرح است. رنگی که در این پارچه ها استفاده می شود 

می تواند با حرارت تغییر کند.

فناوری نانو در اعماق دریاها و اقیانوس ها
تحقیقات نشــان داده است که بسیاری از موجودات، ساز و کاری مشــابه فرآیندهای فناوری نانو 
دارند و دانشــمندان با توجه به این موضوع توانســته اند محصوالتی با خواص ویــژه تولید کنند. این 
ویژگی در برخی از موجودات دریایی نیز دیده شده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره شده است.
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آیا می دانید که ...

یک ماده در اندازه ی نانومتر ویژگی های متفاوتی بــا ذرات بزرگ تر خود دارد. از جمله ی این ویژگی ها 
تغییر رنگ اســت. یعنی موادی وجود دارند که رنگ ذرات چند نانومتری آنها، با رنگ ذرات بزرگ ترشــان 
متفاوت است. طال و نقره، شناخته شده ترین نمونه های این مواد هستند. این پدیده در دنیای ماکرومقیاس 
ما یک اتفاق غیر معمول اســت! برای مثال اتم طال در اندازه 3۰ تا 5۰۰ نانومتر به رنگ آبی، در اندازه 3 تا 
3۰ نانومتر به رنگ قرمز و در اندازه ی کمتر از 1 نانومتر به رنگ زرد اســت. اما از آن غیرعادی تر این است 
که نانوذرات نقره با تغییر شکل هندسی هم تغییر رنگ می دهند! برای مثال: نانوذرات کروی ۴۰ نانومتری 
نقره به رنگ آبی پررنگ، نانوذرات کروی 8۰ نانومتری نقــره آبی کم رنگ، نانوذرات کروی 12۰ نانومتری 
نقره زرد رنگ، نانوذرات کروی 5۰ نانومتری طال ســبز رنگ، نانوذرات کــروی 1۰۰ نانومتری طال نارنجی 

رنگ و نانوذرات هرمی شکل 1۰۰ نانومتری طال قرمز رنگ هستند.

برای دســتیابی به رمز این جدول ابتدا کلمات زیر را به ترتیب در جدول بیابید. 
این کلمات به صورت عمودی، افقی و یا مورب در جدول چیده شــده اند. ســپس 
اولین حرف یا نشانه در خانه ی بعد از هر کلمه را یادداشت کنید. در پایان با کنار 

هم نوشتن این حروف، رمز جدول به دست می آید.

جدول حروف التیــنجدول حروف التیــن

رمز جدولرمز جدول
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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 
واریز و تصویــر فیش بانکی آن را به همراه مشخصات خــود 
مطابق فرم ذیل، به نمابــر 22895488-021 یا به نشانی 

باشگاه نانو ارسال نمایید. 

اشتراک 9 ماهه به همراه ویژه نامه
هر عدد 1300 تومانزیر 100 نسخه

هر عدد 1200 تومان100 تا 500 نسخه

هر عدد 1000 تومانباالی 500 نسخه

نظرسنجی

لطفا متن گزینه مورد نظر را همراه با شماره نظرسنجی 
و نام و نام خانوادگی خود به شماره زیر پیامک 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

از اجرای کدامیک از برنامه های ترویجی باشگاه نانو بیشتر مطلع هستید؟

الف   تجهیز آزمایشگاه های دانش آموزی نانو
 ب   برگزاری جشنواره ها، همایش ها و کارگاه های آموزشی

ج    برگزاری آزمون ها و مسابقات علمی نانو 
د    چاپ و نشر کتب و مجالت دانش آموزی نانو

11
چنانچه عالقمند به معرفی مرکز و یا سایت خاصی در این ماهنامه هستید لطفا با پست 

الکترونیکی zangnano@nanoclub.ir مکاتبه نمایید. 

  1365 سال  در  ایران  پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه 
تأسیس گردیده است. این پژوهشگاه دارای ۴ پژوهشکده، 
25 آزمایشگاه و کارگاه و بیش از 9۰ عضو هیات علمی و 
این مرکز، پژوهش  های  65 کارشناس پژوهشی است. در 
و  پلیمری  زمینه های  کلیه  در  کاربردی  و  بنیادی 
کامپوزیت،  پالستیک،   الستیک،  جمله  از  پتروشیمیایی 
فرآیند  و  طراحی  پلیمر،  چسب،  علوم  و  روکش  رنگ، 
تولید مواد پلیمری، پلی یورتان، پلیمرهای زیست سازگار و 

سامانه های نوین دارورسانی انجام می شود. 
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران اهداف زیر را دنبال 

می کند:
  مطالعه ، تهیه  و اجراي  طرح هاي  پژوهشي ، بنیادي ، 
کاربردي  و توسعه اي  در زمینه هاي  مختلف  علوم  و فناوري  

مواد و مصنوعات  پلیمري
در   حرکت  و  علم  جهاني  تولید  در  مشارکت    

مرزهاي دانش
ایجاد  با  محقق   انساني   نیروي   تربیت   به   کمک     
دوره هاي تحصیالت تکمیلي دورة فوق لیسانس و دکتري 
با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي داخل و  و همکاري 

خارج کشور براي ایجاد دوره هاي مشترک
  کمک به ایجاد شرکت های دانش بنیان

محیط  پاک سازي   روش هاي   پیشنهاد  و  مطالعه     

زیست  از ضایعات  پلیمري 
   ارتقای سطح  دانش  عمومي  از طریق  انتشار کتب  

و نشریات  علمي
  همکاري همه جانبه با انجمن پلیمر ایران 

کتابخانه مرکزی:
غنی ترین  و  مجهزترین  از  پژوهشگاه  این  کتابخانه ی 
جلد  هزار  دارای  که  می رود  شمار  به  ایران  کتابخانه های 
کتاب التین، فارسی و ده ها عنوان نشریات تخصصی است. 
و  محققان  و  پلیمر  مهندسی  و  علوم  آموختگان  دانش 
از  این رشته می توانند عضو کتابخانه شده و  پژوهشگران 

امکانات و منابع علمی این کتابخانه استفاده نمایند.

پژوهشکده ها:
این پژوهشگاه دارای پژوهشکده های پتروشیمی)شامل 
گروه های تبدیل گاز، سنتز مواد پتروشیمیایی و مهندسی 
طراحی و ساخت(، علوم )شامل گروه های علوم پلیمر، سامانه 
های نوین دارورسانی، پلی یورتان، الیاف و نانوپلیمرها و گروه 
پلیمرهای زیست سازگار( ، فرآیند پلیمر )شامل گروه های 
روکش های  و  رزین  رنگ،  کامپوزیت،  پالستیک،  الستیک، 
سطح( و مهندسی )شامل گروه های مهندسی پلیمریزاسیون، 

گروه کاتالیست، گروه مدل سازی و کنترل فرآیند( است.

آزمایشگاه مرکزی: 
شبکه  عضو  که  پژوهشگاه  این  مرکزی  آزمایشگاه 
واحد   1۰ دارای  می باشد  نیز  نانو  ستاد  آزمایشگاهی 
خواص  ایکس،  پرتو  گرمایی،  تجزیه  شامل:  آزمایشگاهی 
رئولوژی،  الکتریکی،  خواص  فیزیکی،  خواص  مکانیکی، 
رزونانس مغناطیسی هسته، طیف سنجی، کروماتورگرافی 

و میکروسکوپی است.

و  پلیمر  پژوهشگاه  نانو  فناوري  انجمن 
پتروشیمي ایران

پتروشیمي  و  پلیمر  پژوهشگاه  نانو  فناوري  انجمن 
ایران در سال 1383 به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگي 
با سایر مراکز علمي و پژوهشي و نهادهاي حمایتي بیرون 
پژوهشگاه در زمینه هاي مرتبط با فناوري نانو تشکیل شده 

است.
هدف این انجمن برقراري ارتباط علمي و پژوهشي با 
مراکز پژوهشي و دانشگاهي، کمک در پیشبرد پروژه هاي 
پلیمر  پژوهشگاه  امکانات  معرفي  نانو،  فناوري  با  مرتبط 
مراکز  سایر  توانایي هاي  با  آشنایي  و  ایران  پتروشیمي  و 
یکسوسازي  با  که  دارد  امید  همچنین  انجمن  این  است. 
به  کمکي  زمینه،  این  در  انجام  حال  در  فعالیت هاي 

پیشگیري از انجام پژوهش هاي موازي باشد.

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران


