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اعطای نمایندگی باشگاه نانو 

فراخوان ارسال آثار 
به جشنواره فیلم کوتاه 

دانش آموزی مدرسه

آغاز ثبت نام دهمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

باشــگاه نانو پس از ده ســال تجربه در زمینه آموزش دانش آموزی علوم 
و فناوری نانو در ســطح کشــور، به منظور افزایش کیفیت خدمات رسانی به 
دانش آموزان سراســر کشــور و همچنین تمرکز زدایی فعالیت ها از پایتخت و 
دسترسی هرچه بیش تر دانش آموزان تمام مناطق به امکانات آموزشی، اقدام 
به اعطای نمایندگی به افراد و مجموعه های فعــال و با انگیزه در این حوزه با 

شرایط خاص نموده است.
 نمایندگان باشــگاه نانو در تمام فعالیت های باشــگاه از جمله برگزاری 
دوره  های آموزشــی و تامین تجهیزات آموزشــی مدارس، برگــزاری المپیاد 
و جشــنواره دانش آمــوزی علوم و فنــاوری نانــو، راه  اندازی و فعالســازی 
آزمایشگاه های آموزشــی فناوری نانو، توزیع کلیه انتشارات باشگاه، برگزاری 

مسابقه توانمند و دیگر مسابقات باشگاه امکان همکاری را دارند.
عالقمندان به دریافت نمایندگی باشــگاه نانو الزم اســت پس از مطالعه 
آیین نامه مربوط، نسبت به ثبت اطالعات الزم در سامانه اعطای نمایندگی در 

سایت باشگاه نانو اقدام نمایند.

پنجمیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه دانش آموزی 
مدرســه به همت موسســه »الگوی توسعه فرهنگ 
قلم« با شــعار هر دانش آموز، یک دغدغه، یک فیلم 
برگــزار می گردد.دانش آموزان عالقمنــد می توانند 
فیلم های کوتاه خود را با موضوع »نانو و فعالیت های 
آزمایشــگاه توانا« تا 31 فروردین 1398 در سایت
بارگزاری کنند.  www.madresefestival.ir  
گفتنــی اســت، مراســم اختتامیــه جشــنواره، 
تیرماه ســال 1398 برگــزار می گردد.شــایان ذکر 
اســت، تالش جشــنواره فیلم کوتــاه دانش آموزی 
مدرســه این اســت که بــا ایجــاد ارتبــاط میان 
دانش آموز نخبه هنری و ســازمان ها و موسســات 
هنری متعهــد، بتواند زنجیره کشــف اســتعداد تا 
تولیــد و اثرگذاری هنری را به ســرانجام برســاند.

به اطالع تمام دانش آموزان عالقه مند 
به فناوری نانــو می رســاند، ثبت  نام در 
و  المپیــاد دانش آمــوزی علوم  دهمین 
فناوری نانــو از روز شــنبه 26 آبان ماه 
1396 آغاز شده است. متقاضیان حضور 
در دهمیــن المپیــاد نانــو، می توانند با 
مراجعه به سایت باشــگاه نانو به نشانی 
اقدام  به ثبت نام  nanoclub.ir، نسبت 

نمایند.
ثبت نام در المپیــاد نانو، به دو روش 
انفــرادی و گروهی )از طریــق نهادهای 
ترویجی( تا روز دوشنبه 15 بهمن 1397 

انجام می شود.

و  علوم  دانش آموزی  المپیاد  دهمین 
فناوری نانو در سه مرحله برگزار خواهد 
شــد. مرحله اول، در اردیبهشت 1398 
به صورت هم زمان در سراسر کشور و در 
قالب یک آزمون کتبی با سواالت تستی 
انجام خواهد شد. مرحله دوم، به صورت 
آزمون کتبی تســتی- تشــریحی،  یک 
در تیر مــاه 1398 برگزار خواهد شــد. 
مرحله سوم، به صورت یک اردوی علمی، 
آموزشــی و رقابتی در دهه اول شهریور 

ماه 1398 برگزار خواهد شد.
هزینــه شــرکت در المپیــاد برای 
ثبت نــام انفــرادی 300,000 ریــال و 

بــرای ثبت نام گروهــی 250,000 ریال 
اســت و دانش آموزان پایه های نهم، دهم 
و یازدهــم و پیش دانشــگاهی مجاز به 

شرکت در آزمون هستند.
نهادهــای آموزش و پــرورش اعم از 
شهرســتان ها  ادارات  و  پژوهش ســراها 
می توانند درخواســت کتبی خود مبنی 
بر ثبت نهــاد ترویجی را به باشــگاه نانو 
ارسال کنند و نســبت به ثبت نام گروهی 

دانش آموزان اقدام کنند.
الزم به یادآوری اســت، برگزیدگان 
المپیاد نانو مــورد حمایت بنیاد نخبگان 

قرار گرفته اند.
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پنجمیــن دوره آموزشــی مهــارت آزمایشــگاهی ویــژه 
ــد  ــزار ش ــو برگ ــاوری نان ــگاه های فن ــان آزمایش کارشناس

پنجمین دوره آموزشی مهارت آزمایشگاهی ویژه کارشناسان 
آزمایشگاه های فناوری نانو )شــبکه توانا( در تاریخ 24 و 25 آبان 

ماه 1397 در تهران برگزار گردید.
به منظور بازدهی هرچه بیش تر و یکسان سازی سطح علمی 
شــرکت کنندگان در دوره، یک دوره آمــوزش مجازی با موضوع 
مبانی فناوری نانو، روش  های تولید و ســنتز نانومواد، لیتوگرافی و 
ایمنی در آزمایشگاه  نانو در تاریخ 26 مهر 1397 به صورت رایگان 
برگزار و پس از آن، آزمــون آنالین مرتبط با دوره در تاریخ 3 آبان 
ماه 1397 برگزار شد. در انتها کارشناسانی که حد نصاب نمره در 

آزمون را کسب نمودند امکان حضور در دوره عملی را پیدا کردند.
مراســم افتتاحیــه دوره عملی بــا حضور 72 کارشــناس از 
آزمایشگاه های فناوری نانو عضو شــبکه توانا و همچنین مدیران 
آموزش و پرورش و مدیران پژوهش ســراهای آزمایشگاه  های برتر 
در سال 1396، مهندس محمدرضا زارعی مدیر باشگاه نانو، دکتر 
عماد احمدوند مدیر کارگروه ترویج و فرهنگ ســازی ستاد ویژه 
توسعه فناوری نانو و مهندس مهیار خادم مدیر ترویج دانش آموزی 

ستاد نانو در ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار 
شد.

در این مراسم از 10 آزمایشگاه فناوری نانو برتر در سال 1396 
نیز تقدیر و برندگان دومین مســابقه فیلم کوتاه کار با تجهیزات 

آزمایشگاهی نانو معرفی شدند و جوایز آنها اهدا گردید.
پس از افتتاحیه، دوره آموزشــی در قالــب 4 کارگاه عملی با 
موضوعات سنتز نانوذرات اکسید منیزیم، بررسی جذب سطحی، 
تولید الیاف نانو کامپوزیتی و لیتوگرافی در محل شــرکت صنایع 

آموزشی برگزار شد. 
در پایان روز دوم، جلســه ای با حضور کارشناسان به منظور 
جمع بندی پنجمین دوره آموزشــی مهارت آزمایشــگاهی ویژه 
کارشناسان آزمایشــگاه های فناوری نانو شبکه توانا و مشکالت و 

نیازمندی های کارشناسان از باشگاه نانو و ستاد نانو برگزار شد.
پس از دوره یک آزمون آنالین برگزار خواهد شد و به افرادی 
که حد نصاب نمره را دریافــت نمایند گواهی حضور در دوره ارائه 

خواهد گردید.

زنگ
نانـو 3اخبار 



و  علمی  پژوهش های  مرکز  به همت  کارگاه  ماه سال جاری شش  آبان 
آموزشی استان کرمان برای دانش آموزان در محل آزمایشگاه نانو برگزار 
شد.در این کارگاه های آموزشی دانش آموزان با مفاهیم اولیه علوم و فناوری 
نانو آشنا شدند، عملکرد و کاربرد دستگاه های موجود در آزمایشگاه نانو 
معرفی شد و نمونه هایی از نانومواد در آزمایشگاه در حضور دانش آموزان 
تهیه شد.160 نفر از دانش آموزان پایه نهم و دهم مقطع متوسطه مدارس 
دخترانه و پسرانه فلسطین، ریحانه، مفید، اکبر دینه و اروند در این کارگاه ها 

شرکت کردند.

شقایق عمادی و مهدیه قاسم زاده، دانش آموزان موفق پژوهش سرای 
 2018 آسیا  جوان  مخترعین  جشنواره  طالی  مدال  قرچک  باقرالعلوم 
طرح  جشنواره  این  در  آنها  کردند.  کسب  نو  انرژی های  گرایش  در  را 
»ساخت نانوکامپوزیت از ذرات گرافن اکسید و منگنز دی اکسید« را که 
با راهنمایی خانم نسرین فرشادی انجام داده بودند، ارائه کردند. این طرح 

پیش از این در جشنواره ابن سینا نیز انتخاب شده بود. 
جشنواره مخترعین جوان آسیا اواخر مهر ماه در کره جنوبی برگزار 
شد که دانش آموزان منتخب جشنواره ملی ابن سینا جهت ارایه کارهای 

خود به آنجا اعزام شده بودند.

مجموعه کارگاه های تجهیزات فناوری 
نانو در کرمان برگزار شد

کسب مدال طالی جشنواره مخترعین جوان آسیا 
توسط دانش آموزان موفق پژوهش سرای باقرالعلوم

شستشوی حرم امام رضا )ع( با استفاده از شوینده نانویی

ماهانه نزدیک به 5 تُن نانوشوینده مهرتاش، محصول 
قدس  آستان  توسط  سهند،  شیمی  کیمیا  شرکت 
علیه  رضا  امام  حرم  شستشوی  برای  رضوی 
السالم استفاده می شود. این شوینده به دلیل 
یا  نانویی که دارد، هیچ تخریب  فرموالسیون 

اثرمنفی روی سطح نمی گذارد.
سفیدکننده ی  و  شوینده  مواد  برخالف 
بوده  خطرناک  پوست  برای  معموالً  که  رایج 
برای  دارد،  فرد  برای سالمتی  جانبی  عوارض  و 
یا  محافظ  به  نیاز  نانویی  شوینده  این  از  استفاده 
این  در  است.  گیاهی  آن  پایه  که  چرا  نیست؛  دستکش 
استفاده شده که در  بُنه  از روغن کرچک و صمغ درخت  فناوری 
مقیاس  نانومتری درآمده تا اثربخشی آن افزایش یابد. این شوینده 
عالوه بر خواص تمیزکنندگی، آنتی باکتریال نیز هست و به دلیل 

گیاهی بودن، کاماًل ایمن است.

استفاده از نانورنگ های ایرانی در بیمارستان
پودری  رنگ  کننده  تولید  ساختار  نانو  رنگین  نانوفناوری  شرکت 
الکترواستاتیک نانوفناوری آنتی باکتریال است. این نوع پوشش ها 
از خانواده رنگ های پودری الکترواستاتیک بوده و با کمک 
ایجاد شده  آنها  باکتریالی در  آنتی  نانو خواص  فناوری 
  E.Coli خانواده  باکتری های  که  معنا  بدین  است، 
رنگ ها  این  با  مواجهه  در  استافیلوکوکوس،  و 
تا99/99 درصد نابود می شوند. رنگ های آبی و سبز 
آنتی باکتریال این شرکت برای پوشش دهی یکصد و 
بیست مترمربع از فضای اتاق تمیز بیمارستانی استفاده 
شده است. این پوشش ها برای رنگ کردن کلیه تجهیزات 
بیمارستانی، آزمایشگاهی، آموزشی، لوازم خانگی، تجهیزات 
ورزشی و دیگر اماکن توصیه می شود که با نابود کردن باکتری های 

بیماری زا به حفظ سالمت عمومی کمک می کند

 نانو   در  ایران
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ساخت تایر خودروی مسابقه 

بـا  پیشـرفته،  مـواد  حـوزه ی  در  پیشـرو  شـرکت های  از  یکـی 
اسـتفاده از گرافـن موفـق بـه سـاخت تایری شـده که هـم برای 

و هـم در هـوای خشـک،  اسـت  مناسـب  بارانـی  هـوای 
را پخـش می کنـد.  تایـر  ایجـاد شـده روی  گرمـای 

بـاران  کـه  هنگامـی  اتومبیلرانـی،  مسـابقات  در 
می بـارد و زمیـن خیس اسـت، تایرهـای ویژه ای 
اسـتفاده می شـود تـا اتومبیـل پایـداری خود را 
در حیـن حرکـت حفـظ کنـد. در حالـت عادی 
معمـوالً از تایرهایـی بـا سـطح صـاف اسـتفاده 

تـر  تایرهـای  از  بارندگـی  امـا هنـگام  می شـود، 
متوقـف  بارندگـی  کـه  زمانـی  می شـود.  اسـتفاده 

شـود، ایـن تایرهـا به سـرعت گـرم می شـوند؛ بنابراین 
بایـد به سـرعت تایرهـای صاف معمولـی را به کار بـرد. تایر 

گرافنـی سـاخته شـده می توانـد مقـدار زیـادی آب را از سـر راه 
بـردارد. ایـن نـوع تایـر عالوه بـر کنار زدن آب، با خشـک شـدن 
زمیـن، می توانـد گرمـای به وجـود آمـده را پخـش کنـد و نیاز به 
تغییـر تایـر نیسـت. این کار زمـان هدر رفتـه برای تغییـر تایر را 
کاهـش می دهـد و بـرای رسـیدن بـه خط پایان، نسـبت بـه رقبا 

زمـان کم تـری مـورد نیـاز اسـت.

تولید کاغذ چند بار مصرف!

محققـان بـا اسـتفاده از یـک نوع رنـگ تجـاری و نانوبلورهای 
تیتانیـوم موفـق بـه سـاخت کاغذی شـدند که تا بیسـت بار 

می تـوان روی آن مطلـب نوشـت و دوبـاره پـاک کـرد. 
ایـن کاغـذ می توانـد جایگزین کاغذهای فعلی شـود 

و بـه حفـظ محیط زیسـت کمک شـایانی کند.
در ایـن کاغـذ از سـه رنـگ سـبز، قرمـز و 
از  رنگ هـا  ایـن  در  اسـت.  شـده  اسـتفاده  آبـی 
نانوبلورهـای تیتانیـوم اسـتفاده شـده کـه نقـش 

کاتالیسـت را دارنـد. در فاز نگارش، پرتـو فرابنفش 
موجـب احیـاء رنـگ شـده و آن را بی رنـگ می کنـد 

در حالـی کـه در فرآینـد پـاک کـردن، رنگ احیاء شـده 
مجـددا اکسـید شـده و به رنـگ اولیه خـود باز می گـردد. برای 
پـاک کـردن نوشـته ها تنهـا کافـی اسـت کـه کاغـذ گـرم شـود.

یافته های اخیر محققان مؤسسـه ی فناوری اسـتیونز نشـان می دهد 
کـه می تـوان از قـارچ برای تولید الکتریسـیته اسـتفاده کرد. ایـن گروه با 
اسـتفاده از نوعی قارچ و ترکیب آن با سـیانوباکتری و گرافن الکتریسـیته 
تولیـد کردنـد. چنین فناوری امـکان تأمین نیروی مورد نیـاز برای ادوات 

کوچک را داراست.
سـیانوباکتری ها هماننـد گیاهـان تمـام نیـاز روزانـه ی خـود را بـا 
اسـتفاده از نـور خورشـید به دسـت می آورنـد. ایـن باکتری هـا از قارچ هـا 
تغذیـه کـرده و رشـد می کننـد. سـیانوباکتری ها بـا اسـتفاده از فرآینـد 
بیوشـیمیایی از نور خورشـید، الکتریسـیته تولید می کنند. اما رشـد آنها 
در محیط آزمایشـگاهی بسـیار دشـوار اسـت؛ چـرا که در صـورت تغذیه 

به صـورت مصنوعـی از بیـن می رونـد.
رشـد دادن باکتـری بـا اسـتفاده از قـارچ می  توانـد گزینـه ی جالبی 
بـرای تولیـد انـرژی باشـد، چـرا کـه بـا ایـن کار می تـوان باکتری هـای 
مفیـد را بـا نـرخ مناسـبی رشـد داد و در نهایـت الکتریسـیته تولید کرد. 
ایـن باکتری هـا پالس هـای کوچـک فتوالکتریکـی ایجـاد می کننـد کـه 
می تـوان آنهـا را بـا اسـتفاده از نانوروبان هـای چـاپ شـده سـه بعـدی 
جمـع  آوری کـرد. در واقـع با چیدمانـی صحیح، از سـطح قارچ ها می توان 
الکتریسـیته را جمـع آوری کـرد و آنهـا را بـا یک سـیم به دسـتگاه مورد 

نظر رسـاند.
همچنیـن، محققـان ایـن پژوهـش دریافتنـد کـه قارچ هـای زنـده 

عملکـرد بهتـری نسـبت بـه قارچ هـای چیـده شـده دارنـد.

یک شـرکت اسـترالیایی با همـکاری دانشـگاه کوئینزلنـد ترکیباتی 
بـرای رفع مشـکل شـپش و مگـس بـرای گوسـفندان تولید کرده اسـت. 
آنهـا از فنـاوری  نانـو بـرای تولیـد ترکیبـات مؤثر بـرای مبـارزه با مگس 
و شـپش اسـتفاده کرده انـد و نیاز به اسـتفاده از مواد شـیمیایی نیسـت.

بـا اسـتفاده از ایـن مـواد، دیگـر اسـتفاده از روش هـای پرهزینـه و 
دشـوار رایـج بـرای مقابلـه بـا مگـس و شـپش الزم نیسـت.

چگونه با فناوری  نانو از قارچ، برق تولید کنیم!

حفظ گوسفندان از گزند شپش و مگس

 نانو   در  جهان
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آقـای دکتـر بسـیار از فرصتـی کـه در اختیـار مـا 
از دوران تحصیلتـان  قـرار دادیـد سپاسـگزارم. لطفـا 

بفرماییـد. آیـا محصلـی آرام و درس خـوان بودیـد؟
دوران ابتدایـی در منطقهـای بسـیار ضعیـف در شهرسـتان 
کـردم.  در شـهر خـود سـپری  را  دبیرسـتان  دوران  و  سـاری 
همـواره جـزو دانش آمـوزان خـوب کالس بـودم ولـی هیچ وقت 
آرام نبـودم. معمـوال پرشـر و شـور بودم ولی درسـم خـوب بود. 
بهتـر اسـت بگویـم بـه علـت درس خـوان بـودن معمـوال تنبیه 

. م نمیشد

چه شـد که بـه سـمت مطالعـه و تحقیـق در زمینه 
فنـاوری نانـو گرایش پیـدا کردید؟

دکتـری  دوران  اسـتاد  مدیـون  را  موضـوع  ایـن  دارد  جـا 
خـودم جنـاب آقـای پروفسـور انصافـی بدانـم. ایشـان همـواره 
دانشـجویان خـود را بـرای انجـام کارهـای باکیفیـت تشـویق 
زمینـه  ایـن  در  بنـده  از  زیـادی  حمایـت  ایشـان  می کردنـد. 
داشـتند. پـس از فارغ التحصیلـی به شـدت مطالعاتـم را در این 

زمینـه توسـعه دادم.

کدامیـک از موضوعـات تحقیقاتـی کـه در زمینـه 
نانـو داشـته اید، بیش تـر نظرتـان را جلب کرده اسـت؟ 
در مـورد اختراعاتتـان در زمینـه فنـاوری نانـو توضیح 

. هید د
حسـگرهای  سـاخت  روی  بیش تـر  مـن  تخصـص 
الکتروشـیمیایی نانوسـاختار بـرای آنالیـز ترکیبـات دارویـی و 
غذایـی اسـت. اخیـرا گـروه تحقیقاتی بنـده به روی اسـتفاده از 

گفتگو با

دکتر حسن 
کریمی مله

دانشمند شیمی و پژوهشگر 
جوان برتر فناوری نانو

در  ایرانی  برتر  دانشمندان  از  مله  کریمی  حسن  دکتر 
در   1361 متولد  وی  است.  نانو  فناوری  و  شیمی  زمینه ی 
شهرستان ساری و اصالتش از روستای سیدابوصالح قائم شهر 
است. این دانشمند جوان و پراستناد جهان در حال حاضر در 
دانشگاه صنعتی قوچان فعالیت می کند. وی لیسانس خود را از 
دانشگاه آزاد قائمشهر گرفت، کارشناسی ارشد را در رشته 
شیمی تجزیه در دانشگاه مازندران و نزد پروفسور رئوف و 
دکتری خود را در دانشگاه صنعتی اصفهان زیر نظر پروفسور 
انصافی گذرانده است. ایشان در سال 1389 از طرف انجمن 
الکتروشیمی  برتر  دانشجوی  عنوان  به  ایران  الکتروشیمی 
عنوان  به  ایشان  پایان نامه    1390 سال  در  شد،  انتخاب 
پایان نامه برتر دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان، انتخاب شد و 
در سال 1392 به عنوان پژوهشگر برتر استان کرمان در علوم 
پایه معرفی شد. در سال 1394به عنوان پژوهشگر برتر جوان 
نانو ایران از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری انتخاب شد 
و در همین سال در لیست 1% دانشمندان پراستناد شیمی دنیا 
»دانشمند جهانی« قرار گرفت. از فعالیت های پژوهشی گروه 
تحقیقاتی ایشان حدود 170 مقاله ISI به ثبت رسیده است.

همچنین ایشان 2 اختراع در زمینه حسگرهای تشخیص 
سیستم های  در  سرطان  ضد  داروهای 

بایولوژیک دارند.
  نسیم ذوقی 
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نانوسـاختارها در دارورسـانی هدفمنـد تمرکـز کرده اند که به شـدت 
از آن لذت می برم. در راسـتای سـاخت حسـگرهای الکتروشـیمیایی 
نانوسـاختار بـرای آنالیـز داروهـای ضـد سـرطان دو اختـراع ثبـت 
کـرده ام و بـر روی سـاخت کیت هـای الکتروشـیمیایی بـرای آنالیـز 

داروهـای ضـد سـرطان کار می کنـم.

میـزان تمایل دانشـجویان بـه تحقیق در زمینـه فناوری 
اسـت؟ چقدر  نانو 

امـروزه اکثر دانشـجویان دوسـت دارند در زمینه نانـو کار کنند. 
بـا برنامه ریـزی خـوب سـتاد نانـو و مسـئولین، تمـام دانشـجویان 
نـوع  ایـن  بـه  بـه شـدت  و  کـرده  را درک  موضـوع  ایـن  اهمیـت 

می دهنـد. نشـان  عالقـه  پروژه هـا 

فنـاوری  و  علـوم  یادگیـری  شـروع  شـما  نظـر  بـه 
شـکل گیری  در  می توانـد  چقـدر  مدرسـه  دوران  از  نانـو 
شـروع  باشـد؟  موثـر  دانش آمـوزان  آتـی  موفقیت هـای 

اسـت؟ مناسـب  سـنی  چـه  از  یادگیـری 
بـه نظـر بنده بسـیار مفیـد و ضروری اسـت. برای بهبـود کیفی 
ایـن علـم در کشـور بایـد فنـاوری نانـو را بـه عنـوان درس عملـی 
و تئـوری در مـدارس آمـوزش داد. دوران متوسـطه بهتریـن زمـان 
بـرای ایـن موضـوع اسـت کـه دانش آمـوزان بـا اصـول اولیـه علـم 

باشند. آشـنا شـده 

در  دانش آمـوزان  بـرای  خاصـی  آموزشـی  شـیوه  آیـا 
می کنیـد؟ پیشـنهاد  نانـو  زمینـه 

اگـر ایـن موضـوع بـه صـورت فیلم هـای آموزشـی و در ادامـه 
بـه  نانـو  تدریـس درس  اسـت.  بهتـر  گـردد  برگـزار  آزمایشـگاهی 

کـرد. خواهـد  را خسـته  دانش آمـوزان  تئـوری  صـورت 

آینده فناوری نانو را در شـیمی چطور می بینید؟

نـه تنهـا در شـیمی بلکه در تمـام علـوم، نانو جـزء الینفک آنها 
شـده اسـت. در آینـده، شـیمی و نانـو دیگـر بـه ایـن صـورت مجزا 
نخواهنـد بـود. بلکـه نانـو به صـورت جزئـی از شـیمی خواهـد شـد. 
یعنـی کسـی که نانو را نیاموخته باشـد، اساسـا شـیمی پیشـرفته را 

نمی کنـد.  درک 

زبـان  بـه  دانش آمـوزان  بـرای  را  نانـو  فنـاوری  لطفـا 
کنیـد. معرفـی  خودتـان 

نانـو را سـخت نکنیـد، نانـو همـان چیـزی اسـت کـه شـما را با 
دنیـای پاییـن آشـنا می کنـد. هرچـه می خواهیـد بدسـت آوریـد بـا 

ورود بـه دنیـای نانـو امـکان پذیر اسـت.

چـه صحبتـی بـا دانش آمـوزان، خصوصـا آنهایـی کـه 
هنـوز به خودبـاوری کامل بـرای توانایی تحقیق و پیشـرفت 

در زمینـه نانـو نرسـیده اند، دارید؟
کار در زمینـه نانـو اصـال سـخت نیسـت. بدانید امـروزه هرکس 
نانوسـاختار  بسـازد و از آن اسـتفاده  بخواهـد، می توانـد مـاده 
کنـد. ایـن فنـاوری آنقدر زیباسـت که شـما با ورود بـه آن لذت 

خواهیـد بـرد. آسـان بگیریـد و لـذت ببرید.

اکنـون بـا حمایت معاونـت علمی و سـتاد نانو بسـیاری 
تجهیـزات  بـه  مجهـز  دانش آمـوزی  آموزشـی  مراکـز  از 
آزمایشـگاهی نانـو شـده اند، بـه نظر شـما چگونـه می توان 
از وجـود این آزمایشـگاه های نانـو در مراکز اسـتفاده بهینه 

؟ د کر
بـا برخـی از ایـن آزمایشـگاه ها آشـنا هسـتم. بـه نظـرم ارتباط 
بیـن دانشـگاه و اسـاتید ایـن حـوزه با آمـوزش و پرورش کم اسـت. 
بـا احتـرام بـه معلمـان عزیـز و تاییـد توانمنـدی ایـن بزرگـواران، با 
اسـتفاده از اسـاتید خبـره و مدرسـین برتـر نانوی کشـور در مدارس 

می تـوان اسـتفاده از ابزارهـای تهیـه شـده را کاربـردی کرد.

و کالم آخر ...
با تشکر از شما چند موضوع را بیان می دارم:

اول بعلـت اینکـه موضـوع بحـث شـما دانش آموزی اسـت برخود 
الزم می دانـم از معلـم عزیـز دوران ابتدایـی خود سـرکار خانم عبدی 
کـه تاثیـر زیـادی بـر عالقه مندی مـن به درس داشـتند، تشـکر کنم.

دوم از مسـئولین دانشـگاه صنعتـی قوچـان به خصوص ریاسـت و 
معاونیـن دانشـگاه کـه توجه ویژه ای بـه فناوری نانو دارنـد و موجبات 

فعالیـت بنـده را فراهـم کرده اند تشـکر کنم.
سـوم: جـا دارد تشـکر ویـژه ای از همسـرم و تمام کسـانی که در 

ایـن زمینـه من را یـاری نموده اند داشـته باشـم. 
بـه  نیـاز  نتیجـه خـوب همیشـه  بایـد دانسـت کـه  نهایـت  در 
برنامه ریـزی دقیـق دارد و سـتاد نانـو واقعـا بـه عنـوان یـک سیسـتم 
فوق العـاده باعـث شـده اسـت کـه جایـگاه کشـور عزیزمان ایـران در 

نانـوی جهـان پیشـرفت چشـمگیری داشـته باشـد.
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خواص اعجاب انگیز فنــــــــــــــــــــــــــــــاوری نانو
نانومـواد بـا خواص اعجـاب انگیزی کـه دارند، منشـاء تحـوالت فراوانی در علـم و فناوری روز دنیا شـده اند. در بسـیاری 

از صنایـع، بـا اسـتفاده از نانومـواد به جای مواد سـنتی مورد اسـتفاده، بهبود و پیشـرفت چشـم گیری حاصل شـده اسـت.
اما چه چیزی نانومواد را این قدر ویژه می سـازد؟ خواص اعجاب انگیز نانومواد چه هستند؟

می شـود  اول  سـوال  بـه  پاسـخ  در 
بـرد: نـام  را  زیـر  مـوارد 

اثـر نسـبت سـطح بـه حجـم بسـیار باال: 
در دنیـای نانـو، سـطوح نقـش اساسـی و تعییـن کننـده ای دارنـد. 
علـت آن ایـن اسـت کـه در ابعـاد بسـیار کوچـک، بیش تـر اتم های 
موجـود در یـک ذره بـر روی سـطح آن قـرار می گیرنـد نـه درون 
کل  بـه  سـطحی  اتم هـای  نسـبت  نانـو  مقیـاس  در  بنابرایـن  آن. 
اتم هـای سـازنده ذره افزایـش می یابـد. بـرای درک بهتـر ایـن امـر 
می تـوان نسـبت سـطح بـه حجـم یـک مکعـب بـا انـدازه ضلـع یک 
سـانتی متر را بـا همـان حجـم از مکعـب امـا پر شـده بـا مکعب های 
بـا انـدازه ضلـع یـک نانومتـر مقایسـه کـرد. مسـلما بـا اسـتفاده از 
بزرگ تـر در  بسـیار  بسـیار  مجمـوع مکعب هـای کوچـک سـطحی 
اختیـار داریـم. اتم هـای سـطحی رفتـار متفاوتـی بـا اتم هـای بالـک 
)درون ذره( دارنـد چراکـه یـک پیوند اشـغال شـده کم تـر دارند که 

می توانـد منشـا برهمکنش هـای مختلفـی بـا محیـط باشـد.

غالـب شـدن آثـار کوانتومـی در رفتـار 
بعضـی از نانومـواد: بـرای مثـال نانـوذرات طـال، دیگر در 
مقیـاس نانـو طالیـی نیسـتند و می تواننـد قرمـز یـا بنفـش باشـند! 
در مقایـس نانـو، حرکـت الکترون هـای آزاد طـال محـدود می شـود. 
بـه علـت ایـن محدودیـت، نانـوذرات طـال برخـورد متفاوتـی را بـا 
نـور تابیـده بـه آنهـا در مقایسـه بـا طـالی بالـک )ابعـاد بزرگ تر از 
نانومتـر( دارنـد. همچنیـن در کوانتـوم دات هـا )نیمه رسـاناهایی بـا 
حداکثـر انـدازه در حـدود 10 نانومتـر( دیگـر بـا نوارهـای پیوسـته 
انـرژی مواجـه نیسـتیم و مشـابه اتم هـا با تراز هـای انـرژی و قابلیت 
تنظیـم بانـد گـپ مواجـه می شـویم کـه خـواص اپتیکـی مفیـد و 

جالبـی را بـه ارمغـان می آورنـد.

خـواص  یعنـی  دوم،  سـوال  بـه  پاسـخ  در  امـا  و 

اعجاب انگیـز نانومـواد می تـوان بـه ایـن موارد اشـاره 
: د کر

امـکان کنترل رنگ تابش شـده از مواد: 
بـا کنتـرل انـدازه کوانتـوم دات هـا می تـوان نـور تابیده شـده از آنها 
را کنتـرل کـرد. بـا توجـه به ایـن امر و بـا عامـل دار کـردن کوانتوم 
دات هـا می تـوان مثـال بـرای شناسـایی تومورهـای سـرطانی از آنها 
اسـتفاده کرد. یعنی با مهندسـی سـاختار و چسـباندن آن به سـلول 
سـرطانی، بـا تابـش اشـعه و تهییج کوانتوم دات، رنگ منتشـر شـده 

از آن را دریافـت و تفسـیر کرد.
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خواص اعجاب انگیز فنــــــــــــــــــــــــــــــاوری نانو
رسـانایی الکتریکـی و حرارتـی بسـیار 
بـاال: بـا توجه بـه انتقـال بالسـتیک الکترون  ها مثال در سـاختار 
از کربـن  آنکـه  بـا وجـود  نانولوله هـا  ایـن  نانولوله هـای کربنـی، 
سـاخته شـده اند، رسـانایی الکتریکـی بسـیار باالیـی دارنـد، بـه 
حـدی کـه بـا افـزودن مقـدار کمـی از آنهـا بـه زمینـه پلیمـری 
از  اسـتفاده  صورتی کـه  در  کـرد.  رسـانا  را  آن  می تـوان  عایـق 
افزودنـی غیرنانومتـری رسـانای دیگـر، نیازمنـد افـزودن مقادیـر 
قابـل توجهـی بـرای بهبـود رسـانایی الکتریکـی اسـت. همین امر 
در مـورد گرافـن کـه رسـانایی حرارتـی بسـیار باالیـی )در کنـار 

رسـانایی الکتریکـی خـوب( دارد هـم صـدق می کنـد.

وجـود اسـتحکام مکانیکـی و انعطـاف 
پذیـری بـاال توامان بـا هم: در مـواد بالـک معموال 
بـا انجـام فرآیند-هـای مختلـف، یـا اسـتحکام مکانیکـی افزایـش 
برخـالف  دو  ایـن  تغییـرات  و  مـاده  انعطاف پذیـری  یـا  می یابـد 
در  نانومتـری  دانه بنـدی  ایجـاد  ولـی  می کننـد.  عمـل  یکدیگـر 
مـاده و یـا اسـتفاده از نانومـوادی مثـل نانولوله کربنـی، وجود هر 

دوی ایـن خـواص را توامـان ممکـن می سـازد.
افزایـش شـفافیت: بـا کوچک تـر کـردن ابعـاد و رسـیدن بـه 
ابعـاد نانومتـری می تـوان پراکندگـی نـور در برخـورد بـا ذره را 
کاهـش داد و مـاده را شـفاف تر دیـد. بـه عنـوان مثـال ایـن مورد 
در کرم هـای ضدآفتـاب کاربـرد مناسـبی دارد. بـا اسـتفاده از این 
کرم هـا پوسـت شـفاف باقـی می مانـد و به رنـگ سـفید مصنوعی 

دیـده نمی شـود.

افزایـش واکنش پذیـری: بـا توجـه بـه نسـبت 
سـطح بـه حجـم بـاال و فعـال بـودن اتم هـای سـطحی، نانومـواد 
واکنـش  پایـه  بـر  کـه  کاربردهایـی  بـرای  مناسـبی  گزینه هـای 
سـوپرجاذب ها  کاتالیسـت ها،  ماننـد  می باشـند،  هسـتند،  سـطح 

و حسـگرها.

کاهـش نقطـه ذوب مـواد: باتوجـه بـه نسـبت 
سـطح بـه حجـم بـاالی نانومـواد تبدیـل آنهـا از جامـد بـه مایـع 
قابـل  بـه مقـدار  آنهـا  نقطـه ذوب  و  سـاده تر صـورت می گیـرد 

می یابـد. کاهـش  توجهـی 

www.nanowerk.com



در  رضوی  خراســان  استان  دانش آموزان 
برگزار شده،  نانوی  جشنواره های دانش آموزی 
حضور قابل توجهی داشــته اند. قابل ذکر است 
که مقاله های ارسالی از این استان در هشتمین 
جشــنواره دانش آموزی حدود 40 مقاله است 
که در مقایسه با جشــنواره پیشین رشد قابل 
توجهی داشته اســت و باالترین تعداد مقاالت 
ارسالی در مقایسه با سال های گذشته را دارد. 
این استان در زمینه تعداد کل مقاالت ارسالی 
در ادوار مختلف جشــنواره در رتبه هشتم در 

سطح کشور قرار دارد.
اسـتان خراسان رضوی در دومین جشنواره 
علـوم و فناوری نانو بسـیار خوش درخشـید به 
گونـه ای که مقـام اول تا چهـارم بخش آموزش 
فنـاوری نانـو توسـط دانش آمـوزان این اسـتان 
کسـب شـد. همچنیـن در تمامـی دوره هـای 
دیگـر جشـنواره نیـز از ایـن اسـتان طرح هـای 
مختلفـی ارائه شـده و در تمامی جشـنواره های 
نانـو برگـزار شـده تـا کنـون طـرح برگزیـده 
داشـته اند. بیش تریـن طـرح برگزیـده از ایـن 

اسـتان 8 طـرح و در دوره دوم بـوده اسـت.

در  مالحظه ای  قابل  نانو، حضور  المپیاد  برگزاری  دوره  سومین  از  استان  این  دانش آموزان 
آزمون مرحله اول آن داشته اند. بیش ترین تعداد ثبت نام شده از این استان در دوره های هفتم و 
هشتم با 2579 و 1152 نفر بوده است. بیش ترین آمار برگزیده از این استان نیز هفت نفر و در 
دوره های ششم و نهم بوده است. تا کنون سه مدال طالی المپیاد را دانش آموزان نخبه این استان 

به خود اختصاص داده اند. 
دانش آموزی،  المپیاد  نهمین  نهادن  سر  پشت  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
در  را  ثبت نام  تعداد  باالترین  ثبت نامی  تعداد 361  با  فریمان  مقید  دانش آموزی  پژوهش سرای 
استان خراسان رضوی داشته است. در این المپیاد آقایان امیر دلدار از نیشابور مدال نقره، علی 
و خانم ها سعیده  برنز  مدال  کاشمر  از  دلشاد غالمی  امیرحسین  برنز،  مدال  از مشهد  شهبازی 
از  بروغنی  مشکات  برنز،  مدال  نیشابور  از  جابری خواه  فاطمه  برنز،  مدال  مشهد  از  فیروزی پور 

سبزوار مدال برنز، فاطمه صفرپور رازیقی از مشهد مدال برنز را از آن خود کردند.

زنگ
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جشنواره دانش آموزی نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

7

209

546

756

4

مشهد
نیشابور

0
0
5
2

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

7

211

439

650

3

مشهد

 

1
0
4
1

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

            
8

286

647

933

8

مشهد
نیشابور

 
1
0
0
5

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

5

180

471

651

3

مشهد
نیشابور

2
1
2
2

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

1

950

1629

2579

12

مشهد
کاشمر

0
0
1
5

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

5

265

887

1152

7

مشهد
نیشابور

0
0
1
2

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

6

161

495   

656

4
مشهد
نیشابور
سبزوار
کاشمر

0
1
6
0

استان خراسان رضوی یکی از فعال ترین استان ها در 
زمینه نانو است. در این استان به همت مدیران، مسئوالن 
و دبیران دلسوز و تالش دانش آموزان اقدامات و برنامه های 
منظمی برای آموزش و توسعه فناوری نانو انجام شده و 
رتبه ها و افتخارات قابل توجهی کسب شده است. در این 
 81 و  دارد  وجود  نانو  دانش آموزی  آزمایشگاه   6 استان، 
مرکز با عنوان نهاد ترویجی در استان ثبت شده اند که به 

انجام امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند.
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  نسیم ذوقی

نانو در استان خراسان رضوی



پژوهش سرای  مشهد،  مالصدرا  دانش آموزی  پژوهش سرای  مشهد،  طباطبایی  عالمه  دانش آموزی  پژوهش سرای 
دانش آموزی رباتیک دانش آموزی مشهد، پژوهش سرای دانش آموزی ثامن االئمه تربت جام، پژوهش سرای دانش آموزی 
اسرار سبزوار و پژوهش سرای دانش آموزی مهندس سینا مسیح آبادی نیشابور در این استان مجهز به آزمایشگاه نانو 
هستند. این مراکز با داشتن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته از قبیل الکتروریس، اسپاترینگ، سانتریفیوژ، اولتراسونیک، 
انفجار الکتریکی سیم و ... از مراکز آزمایشگاهی مجهز شبکه توانا هستند که به ارائه خدمات آموزشی و آزمایشگاهی 

در استان می پردازند.

 آزمایشگاه های 
آموزشی فناوری 

نانو

االئمه  ثامن  دانش آموزي  پژوهش سراي 
)ع( تربت جام در سال 1390 تاسیس شد و 
در آذرماه سال 1395 به تجهیزات فناوری نانو 
مجهز گردید. این پژوهش سرا ششمین مرکز 
در استان خراسان رضوی است که آزمایشگاه 
نانو آن توسط شبکه توانا راه اندازی شده است.

راستای  در  االئمه  ثامن  پژوهش سرای 
پژوهش سراها،  کلی  سیاست های  و  اهداف 
تعمیق  و  تقویت  جهت  را  خود  برنامه های 
فرهنگ مطالعه، تحقیق و همچنین شناسایی، 
جذب و هدایت دانش آموزان مستعد، حمایت 
از پژوهشگران و راهنمایی طرح های پژوهشی 
آنان جهت شرکت در مسابقات و جشنواره های 

مختلف تنظیم و اجرا نموده است.
پژوهش سرا  این  مدرسان  و  کارشناسان 
و  همت  تمام  گذشته  سال های  طول  در 
و  دانش آموزان  آموزش  جهت  را  خود  توان 
از  و  گرفته اند  کار  به  آنان  پروژه های  هدایت 
هفتمین المپیاد نانو دانش آموزان این مرکز در 
المپیادها حضور فعال داشته و در این مسیر 

توفیقاتی هم کسب نموده اند.

تجهیزات مرکز
شامل  مرکز  این  تجهیزات  و  امکانات 
شناسی،  زیست  شیمی،  فیزیک،  آزمایشگاه 
کارگاه کامپیوتر، اتاق نور، اتاق ریاضی، موزه 
فسیل ها(،  و  سنگاه  )کانی ها،  زمین  علوم 
کتابخانه، کارگاه رباتیک و آزمایشگاه نانو است. 
آزمایشگاه  نانو این مرکز مجهز به دستگاه هاي 
التراسونیک،  کوتر،  اسپین  الکتروریس، 
الکتریکي،  اسپکتروفتومتر، سانتریفیوژ، کوره 

pHمتر، هیتر استیرر و اتوکالو است.

فعالیت ها
پژوهش سرای  آموزشی  فعالیت های 
دانش آموزي ثامن االئمه )ع(  شامل برگزاری 

و  تحقیق  روش  رباتیک،  آموزشی  دوره های 
فیزیک،  زمین،  علوم  کارگاه های  پژوهش، 
شیمی و زیست شناسی، همایش های علمی 
و پژوهشی، مسابقات و جشنواره های مختلف 

است.
آشنایی  آموزشی  کالس های  برگزاری 
دبیران و دانش آموزان با فناوری نانو و آماده 
نمودن دانش آموزان جهت شرکت در المپیاد 
مرکز  این  فعالیت های  دیگر  از  نانو  فناوری 

است.

افتخارات
 کسب عنوان رتبه برتر پژوهش سراهای 

استان خراسان رضوی در سال 1396
کسب رتبه سوم از نظر میانگین تراز علمی 
دانش آموزی  المپیاد  هفتمین  در  داوطلبان 

علوم و فناوری نانو
کسب رتبه پنجم کشوری در شانزدهمین 

جشنواره جوان خوارزمی در سال 1393

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی ثامن االئمه )ع( تربت جام
کارشناس آزمایشگاه: محمود رعناییمدیر پژوهش سرا: مصطفی بزمی

زنگ
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اوایـل سـال تحصیلـی بـود. دانش آموز جدید دبیرسـتان شـاهد 
ولـی عصـر بـودم و طبعا نا آشـنا با محیـط دبیرسـتان و دانش آموزان 
دیگـر. وارد کالس کـه شـدم، تنهـا یـک صندلـی خالـی بـود، کنـار 
دختـری به نام فاطمه که بعدها بهترین دوسـتم شـد نشسـتم. سـر 
صحبـت را کـه بـاز کردیـم، فاطمـه، از من پرسـید که آیا بـا المپیاد 
نانـو آشـنایی دارم؟ در ادامـه توضیـح داد که خودش سـال گذشـته 
در ایـن رویـداد شـرکت کـرده و از برگزیـدگان اسـتانی آن بـوده. 
از دنیـای نانـو برایـم گفـت، دنیایـی کـه در آن، سـوار گلبـول قرمز 
شـدن امکان پذیـر بـود، و ابعـادش، خیلـی خیلـی کوچک تـر از حد 
تصـور مـن و دیگـران اسـت. چنـد روز بعـد، در حالـی او را دیدم که 
کتابـی در دسـت داشـت: »علـوم و فنـاوری نانو1،مباحـث عمومی« 
پـس از مدتـی، متوجـه شـدم که هدیـه ای سـخاوتمندانه بـرای من 
بوده اسـت؛ صفحه ی اولش را که گشـودم، نوشـته شـده بود:»تقدیم 
بـه فاطمـه ی عزیزم، امیـدوارم مفید واقـع بشـه! 96/08/08، فاطمه 
چمنـی« و ایـن تاریـخ، سـرآغازی بـود بر داسـتان پر فراز و نشـیب 

من و نانـو ... .

مدتی بعد، در جریان کالس های آموزشـی که در پژوهش سـرای 
سـینا مسـیح آبادی نیشـابور برگزار می شـد قـرار گرفتـم. در همین 
مـدت کم، شـیفته ی علـوم و فناوری نانو شـده بودم، از قـرار گرفتن 
در جمعـی کـه مانند خـودم، کنجـکاو بودنـد و عالقمنـد، بی نهایت 
لـذت می بـردم. اسـتاد ما، آقـای هـادی زاده بودنـد که خـود نیز، در 
دوره ششـم المپیاد، مدال طال کسـب کرده بودند. در جلسـات اول، 
بـا مفاهیم اصلی آشـنا شـدیم و پـس از مدتی، به آزمایشـگاه رفتیم 
و عملکـرد دسـتگاه های مختلفـی از جملـه اسـپاترینگ و انفجـار 
الکتریکـی سـیم را از نزدیک مشـاهده کردیـم. اواخر سـال، در دوره 
دیگـری شـرکت کـردم کـه با تدریـس آقای بخشـی برگزار می شـد 
و نقـش بـه سـزایی در تکمیـل اطالعـات مـن در این زمینه داشـت. 
حـدود یـک مـاه بعـد، در المپیـاد شـرکت کـردم و در عیـن تعجب 
خودم و همگان، رتبه اول شهرسـتان و 17کشـوری را کسـب کردم. 

حـس خوبی داشـتم، تالش هایـم نتیجـه داده بود!
مدتـی بعـد، مرحله دوم فرا رسـید و به همراه دیگر دوسـتانم به 
مشـهد، حـوزه ی آزمون، سـفر کردیـم. آزمـون طبیعتا دشـوارتر بود 
امـا قـوت قلبی کـه آقای مهدی زاده، سرجلسـه آزمون بـه ما می داد، 
اسـترس آن فضـا را تخفیـف داده بـود. هنـگام آمـدن نتایـج مرحله 
دوم، دوسـتم فاطمـه کـه خبـر قبولـی مـن را داد، وسـط خیابـان 
میخکـوب شـدم، رتبـه 15 کشـور شـده بـودم و یکـی از 30 نفـری 
کـه در دوره عملـی شـرکت می کردنـد! و این چنیـن بـود کـه برگی 
از خاطـرات و تجربیـات فوق العـاده ای کـه در دوره عملـی 10روزه 
المپیـاد کسـب کـردم، به دفتـر زندگی من اضافه شـد و مـدال برنز، 
یـادگاری شـد از یکسـال تـالش و دوسـتی ای که برایـم بهترین ها را 

به ارمغـان آورد.

اولیـن بـار در کالس دهـم، بصـورت کامال اتفاقـی زمانیکه معلم 
شـیمی، آقـای دکتر جعفـرزاده در رابطه بـا موضوع پایـان نامه خود 
توضیخاتـی ارائـه  کردنـد بـا علـوم و فنـاوری نانو آشـنا شـدم. از آن 
روز بـه بعـد بیش تـر در ایـن زمینه مطالعـه کـردم و در کالس هایی 
کـه در پژوهش سـرا برگـزار می شـد، شـرکت میکـردم. همان سـال 
در  زراعتـی  آقـای  پژوهش سـرا،  مدیـر محتـرم  راهنمایی هـای  بـا 

جشـنواره دانش آمـوزی علـوم و فناوری نانو شـرکت کـردم و با ارائه 
طرحـی در رابطه با سـاخت نوعی سـوخت زیسـتی موفق به کسـب 
رتبه سـوم کشـور شـدم، همچنین در جشـنواره جوان خوارزمی نیز 

رتبـه برتر کشـوری را کسـب کردم.
از اوایل سـال تحصیلی یازدهم شـروع بـه مطالعه جدی مباحث 
المپیـاد نانـو کـردم و در کالس هـای مختلـف کـه از سـوی باشـگاه 
نانـو برگـزار می شـد، شـرکت کردم. آن سـال بـا شـرکت در المپیاد 
و قبولـی در مرحلـه دوم بـه دوره عملـی المپیـاد راه پیـدا کـردم و 
توانسـتم مـدال نقره المپیـاد دانش آموزی نانو را کسـب کنم. حضور 
در دوره عملـی المپیـاد تاثیـر به سـزایی در تغییر نگرش من نسـبت 
بـه مسـائل علـوم و فنـاوری نانو داشـت و باعـث شـد کاربردی تر به 
مسـائل نـگاه کنـم. همچنیـن در یادگیـری اصـول کار علمی کمک 

فراوانـی به مـن کرد.
در پایـان از زحمـات بی دریـغ جنـاب آقـای زراعتـی و جنـاب 

آقـای خادریـان قدردانـی می کنـم. 

فاطمه جابری خواه
دارنده مدال برنز المپیاد نانو

مدیر پژوهش سرا:
هوشنگ زراعتی

کارشناس آزمایشگاه:
مسلم زحمت کش

امیر دلدار
مدال نقره المپیاد نانو، 

رتبه برتر جشنواره جوان 
خوارزمی و رتبه سوم 

جشنواره فناوری نانو

تعداد  باالترین  دارنده  نیشابور  آبادی  مسیح  سینا  پژوهش سرای 
مدال در نه دوره برگزاری المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 
با تعداد 6 مدال )2 طال، 1 نقره و 3 برنز( و دو دیپلم افتخار است.
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        ارتباط رشته با فناوری نانو
مهندسـی اپتیـک و لیـزر در مقطع کارشناسـی ارشـد دارای گرایـش فتونیـک و نانوفوتونیک اسـت کـه در بخـش نانوفتونیک به 
کاربردهای آن در چهار دسـته نمایشـگرها، دیودها، سـلول های خورشـیدی و حسـگرهای زیست شـیمیایی پرداخته می شـود. از جمله 
نانومـوادی کـه در این رشـته کاربـرد فراوانـی دارد می تـوان بـه نانولوله های کربنی اشـاره کـرد که دارای خـواص منحصـر به فردی 
اسـت. در این رشـته تحقیقات بسـیاری در زمینه مرتبـط با نانو انجام شـده اسـت کـه از آن جمله می توان سـاخت نانولیزرهـا، تولید 

نانوذرات بـا لیزر، هدایـت نـوری در نانولوله هـای کربنی را نـام برد. 

نیازمندی های رشته
داوطلبـان گروه آزمایشـی ریاضـی می توانند وارد این رشـته شـوند. رتبـه الزم بـرای ورود به 
دانشـگاه بـرای مناطق مختلـف متفـاوت اسـت. بـرای ورود به دانشـگاه صنعتـی مالک اشـتر که 
دانشـگاه برتر در این رشـته اسـت رتبـه زیر 6000 تـا 7000 و بـرای دانشـگاه های دولتـی دیگر 

نظیـر دانشـگاه صنعتـی ارومیه و دانشـگاه بنـاب رتبه های زیـر 15000 الزم اسـت.

مراکز فعال نانویی مرتبط
مرتبـط  نانویـی  مراکـز  جملـه  از 
نانوفنـاوری  پژوهشـکده  بـه  می تـوان 
اطالعـات شـیراز، پژوهشـکده علـوم و 
فنـاوری نانو، شـهرک علمـی و تحقیقاتی 
اصفهان، پژوهشـگاه الکترونیک دانشـگاه 
علـم و صنعت و پژوهشـگاه صنعت نفت 
ایران اشـاره کـرد. همچنین شـرکت های 
مهندسـی بازرگانی پتروآلیـش آریا، دلتا 
و مقیـاس همـوار ردیـاب در زمینه فنی 
مهندسـی نانو اپتیـک فعالیـت می کنند. 

دروس دانشگاهی
ایـن رشـته در دوره کارشناسـی در 
سـه گرایـش مختلـف اپتـو الکترونیـک، 
ارائـه می شـود. دروس  اپتیـک  و  لیـزر 
اصلـی بـرای هـر سـه گرایـش یکسـان 
بـوده و از مهم تریـن آنهـا می تـوان بـه 
مکانیـک کوانتوم اپتیـک و لیـزر، اپتیک 
هندسـی و آزمایشـگاه، اپتیـک موجـی و 
آزمایشـگاه و تکنیـک خـال اشـاره کـرد.

           آینده شغلی
در  لیـزر  کاربـرد  گسـترش 
سـال های اخیـر منجـر بـه بهبـود 
بـازار کار ایـن رشـته شـده اسـت. 
رشـته  ایـن  در  فارغ التحصیـالن 
می تواننـد در بیمارسـتان ها و مراکز 
درمانـی مجهـز، صنایـع مخابراتـی، 
انـرژی  سـازمان  نظامـی،  صنایـع 
اتمـی، مراکـز علـوم و فنـون لیـزر، 
مراکـز تحقیقاتـی وزارت بهداشـت 
و کارخانه هـای بـزرگ مشـغول به 

شـوند.  کار 

زنگ
نانـو 13معرفی رشته تحصیلی 

مرئی،  نور  خواص  و  رفتار  بررسی  و  مطالعه  به  که  فیزیک  علم  از  شاخه ای 
مادون قرمز و فرابنفش می پردازد، علم اپتیک است. این رشته در علوم بسیاری از 
جمله ستاره شناسی، مهندسی، پزشکی، عکاسی و ... کاربرد دارد. پرتوی لیزر نیز به 
دلیل خواص منحصر به فرد خود نقش بسیار مهمی را در افزایش تولیدات صنعتی، 
و  پزشکی  چاپ،  پیشرفت صنعت  و  ارتباطات  گسترش  بیولوژی،  برداری،  نقشه 

نظامی ایفا می کند.

  سحر بیگ زاده

توانمندی ها و 
استعدادهای موردنیاز 

فیزیکی  مفاهیم  درک  توانایی 

ملزومات  از  ریاضیات  اصول  و 

موفقیت در این رشته است. داشتن 

ذهنی خالق و تحلیل گرا برای یک 

دانشجوی مهندسی اپتیک

و لیزر ضروری است.

معرفیرشتهی


مهندسیاپتیک

هستند.از دانشگاه های برتر در این رشته کرمان و دانشگاه صنعتی ارومیه اصفهان، دانشگاه شهید باهنر دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه های معروف ولیزر

محدودیت رشته
این رشته به دلیل جدید 
بودن در دانشگاه های اندکی 
ارائه می شود که شاید تنها 

محدودیت آن باشد.
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زنگ
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عــالوه بــر عملکــرد بهتــر 
ــر  ــا ب ــش ها، آنه ــن نانوپوش ای
رایــج  پوشــش های  خــالف 
ــا  ــک ی ــه ای دارای ی ــه الی س
هســتند.  الیــه  دو  عمومــا 
ــم  ــل مه ــن عام ــرا ای ــا چ ام
اعمــال  اینکــه  اول  اســت؟ 
ســه  ســنتی  پوشــش های 
الیــه ای حداقــل دو روز زمــان 
بســیاری  در  کــه  می بــرد 
خصــوص  )بــه  پروژه هــا  از 
پروژه هــای بــزرگ( عاملــی 
آزار دهنــده اســت. بــه عــالوه 
ــن  ــردن ای ــم ک ــا ک ــه ب اینک

الیه هــا، ضخامــت پوشــش 
ــده آن در  ــام ش ــت تم و قیم
بســیاری از مــوارد کاهــش 
اســتفاده  یعنــی  می یابــد. 
بــه  نانوپوشــش ها  ایــن  از 
جــای پوشــش های ســنتی 
ــک  ــش ی ــث کاه ــج، باع رای
ــی،  ــش ده ــد پوش روزه فرآین
ــت،  ــت و ضخام ــش قیم کاه
بهبــود عملکــرد در مقابــل 
ــت  ــش مقاوم ــی، افزای خوردگ
افزایــش  و  ســایش  بــه 
ــور  ــدکنندگی عب ــت س مقاوم

می شــود. گاز 

ایــن     نانوپوشــش ها، 
مــواد  دارای  می تواننــد 
تشــکیل   دهنــده  و 
متفاوتــی   عملکرد هــای 
باشــند. بــرای مثــال در بعضی 
ــی،  ــا شــروع خوردگ ــا ب از آنه
کننده هــای  ممانعــت 
صــورت  بــه  خوردگــی 
می شــوند  آزاد  هوشــمند 
جلوگیــری  خوردگــی  از  و 
می کننــد و در صــورت توقــف 
دیگــر  خوردگــی  فرآینــد 
آزادســازی ممانعــت کننده هــا 
ــه صــورت هوشــمند انجــام  ب
دیگــر  یکــی  نمی شــود. 
ایــن  عملکرد هــای  از 
ســدکنندگی  نانوپوشــش ها، 
قــوی در برابــر عبــور گازهایــی 
مثــل اکســیژن اســت. بــا 
ممانعــت از رســیدن اکســیژن 
خورنــده  گازهــای  ســایر  و 
ــان  ــدت زم ــطح در م ــه س ب
ــدار  ــه مق ــوان ب ــی می ت طوالن
ــل مالحظــه ای خوردگی را  قاب
کاهــش داد. از جملــه نانومــواد 
ــای  ــده نانولوله ه ــتفاده ش اس
ــه هــم  کربنــی بافتــه شــده ب
در زمینــه پلیمــری اســت. 

کربنــی  نانولوله هــای  ایــن 
مکانیکــی  خــواص  دارای 
ــی  ــانایی الکتریک ــوب، رس خ
مناســب  انعطــاف  و  بــاال 
توجــه  بــا  کــه  هســتند 
بــه زمینــه پلیمــری مــورد 
ــاف  ــد انعط ــتفاده می توانن اس
ــطوحی  ــول روی س ــل قب قاب
کــه نیــاز بــه انعطــاف پذیــری 
باشــند.  داشــته  را  دارنــد 
همچنیــن از گرافــن یــا گرافن 
ــای  ــز در زمینه ه ــاید نی اکس
بدیــن  مختلــف  پلیمــری 
منظــور اســتفاده می شــود. 
یکــی از خــواص عالــی گرافــن 
ــت  ــه عل ــاید، ب ــن اکس و گراف
صفحه ای شــان  ســاختار 
ــل  ــدکنندگی قاب ــت س خاصی
در جلوگیــری  آنهــا  قبــول 
از عبــور اکســیژن و ســایر 
ــح داده  ــه توضی ــت ک گازهاس
ــوذرات  ــن از نان ــد. همچنی ش
فلــزی و اکســید فلــزی مثــل 
بــه  نیــز  روی  و  تیتانیــوم 
ایــن منظــور در زمینه هــای 
ــود. ــتفاده می ش ــری اس پلیم

نانوپوشش های ضد خوردگیمزایای نانوپوشش های ضدخوردگی چیست؟



در همیـن ابتـدا برای مخاطبـان ماهنامـه بفرمایید، چه شـد که 
تصمیـم گرفتیـد روی این موضـوع کار کنید؟ 

از آنجایـی کـه بـه شـیمی عالقـه زیـادی داشـتم در ایـن زمینـه زیـاد 
مطالعـه می کـردم. بـا آشـنا شـدن بـا مباحـث نانوشـیمی بـه ایـن حـوزه نیز 
عالقمنـد شـدم و بـه مطالعـه در ایـن زمینـه و علی الخصوص شـیمی کوانتوم 
و سـپس نقـاط کوانتومـی پرداختـم. بعـد از خوانـدن مقـاالت و کتاب هـای 
متعـدد، روش هـای تولیـد نقـاط کوانتومـی برایـم جذابیـت پیدا کـرد. زمانی 
تصمیـم گرفتـم در ایـن حـوزه پژوهـش کنـم کـه یکـی از روش سـنتز نقاط 
کوانتومـی را در آزمایشـگاه امتحـان کـردم. بایـد بگم اصـال کار آسـانی نبود.

انگیزه و هدفتان از پژوهش در این زمینه چی بود؟
ایـن طـرح یـک روش سـنتز جدیـد، سـریع، سـاده، بـدون سـورفکتانت 
و تکرارپذیـر نقـاط کوانتومـی اسـت. در واقـع هـدف ایـن بـود کـه بـا سـنتز 
تکرارپذیـر ایـن نقـاط کوانتومـی، کاربـرد جدیـدی از آنهـا در علـوم اعصـاب 
شناسـی را بـه نمایـش بگـذارم که پیـش بینی می کنـم اتفاق بزرگـی در این 

حـوزه و مغز باشـد.

آیـا نتایـج طرح تـان بـرای کاربردهای دیگـر نیز قابل اسـتفاده 
؟ ست ا

بلـه، از دیگـر کاربردهـای ایـن طـرح سـاخت لیزرهـا، حسـگرهای مادن 
قرمـز و دوربین هـای مـادون قرمـز اسـت.

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟
بلـه ایـن نقـاط کوانتومـی پیش تر بـا روش سـالووترمال سـنتز شـده اند، 
ولی روشـی شـبیه به روشـی که در این طرح معرفی شـده در گذشـته برای 

سـنتز نقـاط کوانتومـی غیـر فلـزی به نـام هالید پرووسـکیت ها انجام شـده

کوانتومی  نقاط  سنتز  نوین  »روش  طرح  
ناحیه  از  مجدد  تبلور  پایه  بر  قلع  سرب  تلورید 
مقاالت  بخش   در  را  سوم  رتبه  اشباع«  فوق 
خود  آن  از  نانو  جشنواره  نهمین  دانش¬آموزی 
دوازدهم  پایه  دانش آموز  کاظمی،  علیرضا  کرد. 
دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی 1 پژوهشگر این 
امیراعلم  پژوهش سرای  حمایت  با  که  است  طرح 
با  اما  کرد،  شروع  را  خود  کار  زنجان  غضنفریان 
با آزمایشگاه شیمی  نیاز  تجهیزات مورد  به  توجه 
زنجان  پایه  علوم  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  آلی 
فواد  دکتر  آقای  همکاری  با  و  شد  تعامل  وارد 
کاظمی استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه زنجان 
طرح را به سرانجام رساند. داستان این طرح را از 

زبان آقای کاظمی با هم می خوانیم

 سمیه زمانی

زنگ
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گفتگو با 
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دارنده رتبه سوم نهمین جشنواره
دانش آموزی نانو در بخش مقاالت
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زنگ
نانـو 17اخبار 

لطفـا در مـورد نحـوه انجـام طرح تـان از ابتدا تـا زمانی 
کـه در مرحلـه دوم پذیرفتـه شـد بـرای مخاطبـان ماهنامه 

دهید؟  توضیـح 
داسـتان طـرح مـن خیلـی پر فراز و نشـیب بـود. حدود یکسـال 
روی مطالعاتـش وقـت گذاشـتم. میتوانـم بگویـم ایـده طـرح نتیجه 
ایـن مطالعـات بود. برای شـروع کار نیاز به آزمایشـگاهی با تجهیزات 
خـاص بـود کـه پژوهش سـرای امیراعلم غضنفریـان زنجـان فاقد این 
تجهیـزات بـود. بعـد از دفـاع از طرحـم در حضـور گروه شـیمی آلی 
دانشـکده تحصیـالت تکمیلـی علـوم پایـه دانشـگاه زنجـان، دکتـر 
کاظمـی اسـتاد تمـام شـیمی آلی دانشـکده به مـن اجـازه حضور در 
آزمایشگاه شـان را بـا رعایـت نـکات ایمنی دادنـد. البته الزمه اشـاره 
کنـم فرآینـد نامه نـگاری من با دانشـگاه و راضی کردن اسـتاد حدود 
9 مـاه طـول کشـید. به هر نحـو بعد از ورود به آزمایشـگاه شـروع به 
کار کـردم و بعـد از چندیـن شکسـت کـه بیش تـر از یک سـال طول 
کشـید، آزمایش هایـم نتیجـه داد. بعـد از آن شـروع به نوشـتن مقاله 

کـردم و از طریـق پژوهش سـرا به جشـنواره فرسـتادم. 

مـواد مورد نیـاز شـما، روش انجام آزمایش هـای مختلف 
و تسـت هایی کـه در رونـد طـرح انجـام دادید چی بـود؟ از 

چـه منابعی اسـتفاده کردید؟ 
منابـع مالی بـرای آنالیزها و مـواد مورد نیاز بـرای انجام آزمایش 
بـا حمایـت دانشـگاه انجام شـد. البته قسـمتی از هزینه ها را شـخصا 
تقبـل کـردم. الزمـه کـه اشـاره کنـم کمک هـای دانشـگاه و اسـتاد 
عزیـز آقـای دکتـر فـواد کاظمـی در ایـن زمینـه شـایان تقدیـر بود. 
در ضمـن علـی رغـم شـباهت فامیلـی، ایشـان هیـچ نسـبت فامیلی 

بـا بنـده ندارند.

از تجربه تـان زمانـی کـه پـروژه ی عملی در آزمایشـگاه 
انجـام می دادیـد بـرای مـا بگویید؟

تجربه بسـیار شـیرین و البته هیجـان انگیز بـود. اولین ورود من 
بـه یـک آزمایشـگاه آکادمیـک شـیمی و نانوشـیمی بسـیار آموزنـده 
بـود، چـون روش اسـتفاده از مواد خطرناک و مدیریـت خطرات را در 

آزمایشـگاه های تجهیز شـده یـاد گرفتم.

امکانـات آزمایشـگاهی کـه ازش اسـتفاده کردید چطور 
بـود؟ نیازهـای طرح شـما را بـرآورده کرد؟

بلـه تمامـی امکانـات آزمایشـگاهی موجـود مناسـب بـود. فقـط 
دسـتگاه TEM بـا بزرگنمایـی در حـد ابعـاد نقـاط کوانتومـی -یک 
تـا 10 نانومتـر- و کیفیـت مناسـب ابعـاد مـورد نظـر پیـدا نکردیـم. 
در واقـع موفـق بـه عکسـبرداری مطلـوب از ذره هـای به دسـت آمده 

نشـدیم کـه ایـن امـر باعث شـد کـه فعال بـرای چـاپ مقالـه در یک 
مجلـه علمـی معتبـر اقـدام نکنیم.

قبـال هـم مقاله علمـی نوشـته بودیـد؟ بـرای مخاطبان 
ماهنامـه بگویید که نوشـتن مقالـه چطور تجربـه ای برایتان 

اسـت؟ بوده 
بلـه، مـن قبال هـم مقاله علمی نوشـته بودم ولی خـب این مقاله 
اولیـن مقالـه جـدی و مهـم مـن بـود کـه باعث شـد کار دانشـجوها 
را درک کنـم و بـا سـختی ها و شـیرینی های راهـش مواجـه بشـم و 
اینکـه یـاد بگیـرم در این حـوزه چقـدر صداقت و عـدم دزدی علمی 

دارد. اهمیت 

از روز برگـزاری مرحله دوم جشـنواره بگوییـد. از حال و 
هـوای نمایشـگاه و تجربیاتی که کسـب کردید.

برایمـان  و  بـود  برگـزاری مرحلـه دوم خیلـی مدیریـت شـده 
خاطـره خوبـی به وجـود آورد. تعامـل دانش آموزهـا بـا هـم بسـیار 
دوسـتانه و لـذت بخـش بـود. در واقـع کنار هـم بـودن دانش آموزها 
فرصـت تعامـل خوبـی بوجـود آورده بـود. داورهـای جشـنواره هـم 
بخوبـی بـه دفـاع دانش آمـوزان گـوش می دادنـد و بسـیار دوسـتانه 
و دلسـوزانه سـوال می پرسـیدند و بهتـر از همـه اینکـه بـرای مراحل 

باالتـر پیشـنهادهای بسـیار خوبـی دادنـد.

به نظر شـما چطـور می تـوان دانش آمـوزان را بـه انجام 
کارهـای پژوهشـی در آزمایشـگاه های نانو تشـویق کرد؟

به نظـر مـن این کار بـا معرفـی فعالیت های صورت گرفته میسـر 
می شـود و البتـه اسـتفاده از مدیاهایـی کـه دانش آمـوزان مخاطـب 
آنهـا هسـتند، مثـل تلوزیـون، فضاهـای مجـازی و مدرسـه ها بـرای 

جـذب دانش آمـوزان عالقمنـد تاثیـر بیش تـری خواهد داشـت.

و بـه عنوان سـوال آخر: بیـن آینده شـغلیتان و فناوری 
نانـو ارتباطـی می بینیـد؟ در چـه زمینـه ای عالقـه داریـد 

مشـغول به کار شـوید؟
نانوشـیمی و شـیمی  حتمـا حتمـا. زمینـه مـورد عالقـه مـن 
کوانتـوم اسـت. در حـال حاضـر هـم در قالـب یـک تیـم اسـتارتاپ 
بـا محوریـت نانـو و با همـکاری منتورهـای سـتاد نانو، نانواسـتارتاپ 
و نانومـچ در حـال فعالیـت و تـالش بـرای تهیـه یـک نمونـه اولیـه 
)پروتوتایـپ( هسـتیم. بـا ایـن امید کـه در آینده به محصـول نانویی 

برسـیم.   فروشـی  قابل 

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو



بهبود زمان و کیفیت رشد گیاه لوبیا در 
شرایط تنش شوری با استفاده از نانوذرات

در بین حبوبات آبی، لوبیا از نظر سطح زیر کشت مقام اول را در 
ایران دارد. لوبیا به شدت به شوری حساس است. شوری پس از خشکی 
مهم ترین و متداول ترین تنش در سطح جهان و از جمله ایران است. 
بخش وسیعی از زمین های کشور به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و 
کیفیت نامناسب آبیاری شور بوده یا روند آنها به سمت شور شدن هرچه 
بیش تر پیش مي رود. حل مسئله شوری و غلبه کردن بر آن مستلزم 
صرف تالشی درازمدت و هزینه هنگفت است، بنابراین آنچه امروزه از 
برای حل مشکل  مناسب  برنامه ریزی  است،  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 
شوری و تالش برای یافتن و پرورش گیاهانی است که بتوانند در شرایط 

شوری محیط نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
ثابت شده است که نانوذرات در سرعت جوانه زنی مؤثر بوده و رشد 
گیاه را افزایش می دهند. کلید افزایش سرعت رشد گیاه توسط نانوذرات 
یکی  راستا  این  در  است.  گیاه  اندام های  داخل  به  ذرات  این  نفوذ  در 
را  شوری  اثرات  گیاه،  آب  وضعیت  بهبود  با  می تواند  که  ترکیباتی  از 
تعدیل نماید، سریم اکساید است. این طرح پژوهشی به بررسی تاثیر 
نانوسریم اکساید بر رشد گیاه لوبیا در شرایط تنش شوری پرداخته است. 
آزمایش ها در فضای آزمایشگاهی پژوهش سرای ابن سینا و در شرایط 

گلخانه ای انجام شده است.

شرح آزمایش
برای تهیه نانوذرات سریم اکساید مقدار مشخص سریم نیترات شش 
آبه در مجاورت مقداری آمونیاک قرار گرفت. محلول به منظور رسیدن 
به pH خنثی شستشو و درون کوره قرار داده شد. سپس بذرهایی از 
لوبیا که از نظر شکل ظاهری و نوع آنها یکسان بودند، تهیه شد. بذرها 
با ترازو وزن و تعداد 14 عدد از آنها که وزن یکساني داشتند، به مدت 
در  از جوانه زنی  آب خیسانده شد. پس  در ظرفی حاوی  2 شبانه روز 
گلدان های 1 لیتری، 90 گرم خاک ریخته و تعداد 2 لوبیا در 7 گلدان 
کاشته شد. نانوذرات سریم اکساید سنتز شده در 50 میلی لیتر آب به 
کمک دستگاه همگن ساز به خوبی پخش شد و پس از خارج شدن ساقه 
اضافه گردید. مشخصات  به چهار گلدان  از خاک، در مرحله دوبرگي 
گلدان ها و تیمارهاي اعمال شده در جدول 1 آورده شده است. در این 
آزمایش طول ساقه و مدت زمان رشد اندازه  گیري و نتایج با پژوهش 

قبلي استفاده از نانوذرات روي اکساید مقایسه شد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج به دست آمده نشان داد شوري باعث کاهش رشد و خشک شدن زودهنگام لوبیا 
مي گردد. استفاده از نانوذرات سریم اکساید توانست به طور موثری میزان و مدت زمان رشد 
را افزایش دهد. در واقع استفاده از سریم اکساید به فرم نانوذرات عالوه بر حفظ رشد نسبي 
گیاه لوبیا در شرایط تنش شوري، عمر گیاه را در این شرایط حدود دو برابر افزایش داد. مدت 
زمان رشد گیاه در شرایط استفاده از نانوذرات سریم اکساید نسبت به نانوذرات روی اکساید 

افزایش قابل توجهی نشان می دهد.                           

نویسندگان:
حسین موالیی فر،  مهدی بکلری،  

عرفان بهشتی محمودآباد

استاد راهنما: فاطمه سخائی، 
مریم کریمیان، اکرم کریمی نیا

پژوهش سرای ابن سینا منطقه 15 
تهرانآذربایجان ناحیه 3 تبریز

گلدان       محتویات                           آب مورد استفاده برای آبیاری

خاک معمولی 2+ عدد لوبیا سالم+نانو ذرات                آبیاری با آب شهری  A گلدان

آبیاری با آب شور 5.8 میلی موالر خاک معمولی  2+ عدد لوبیا سالم+نانو ذرات   Bگلدان

آبیاری با اب شور5.8 میلی موالر خاک معمولی  2+ عدد لوبیا سالم             Cگلدان

آبیاری با آب شور2.9 میلی موالر خاک معمولی  2+ عدد لوبیا سالم+ نانو ذرات     Dگلدان

خاک معمولی  2+ عدد لوبیا سالم                  آبیاری با آب شور2.9 میلی موالر  Eگلدان

آبیاری با آب شهری خاک معمولی 2+ عدد لوبیا سالم             Fگلدان

جدول 1: مشخصات گلدان ها و نحوه آبیاری

)B ( و روي اکساید )گلدانA شکل 3: نمودار مقایسه تاثیر نانوذرات سریم اکساید )گلدان

 )cm(شکل 1: نمودار میزان رشد طولی ساقه 

شکل 2: تصویر SEM نانوساختارCeO2  سنتز شده

پراش پرتو X و تصویرSEM  از نمونه های سنتز شده
تشکیل نانوساختارهای CeO2 را نشان داد. 

آذر ماه  1397 شماره 87
زنگ
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فناوری  پیشرفت  با  اخیر  سال های  در 
باال،  انعطاف پذیری  دلیل  به  نانوالیاف  نانو، 
خواص  و  حجم  به  سطح  نسبت  افزایش 
گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  باال  مکانیکی 
نانوالیاف  گذشته،  دهه های  در  عالوه براین، 
به دلیل ویژگی های منحصر به فرد از جمله 
اینکه به راحتی از مواد زیست سازگار تولید 
می شوند و خواصشان با عامل دار کردن سطح 
و یا مخلوط شدن با سایر مواد بهبود می یابد، 
زمینه  در  خدمات  ارائه  در  مهمی  نقش 
تحویل  بافت،  مهندسی  مانند  نانوپزشکی 

دارو، بهبود زخم و بایوحسگرها داشته اند.
بسیاری از گیاهان ضد باکتری هستند و 
توانایی بالقوه ای برای درمان انسان ها دارند، 
در  که  کوهی  کندل  محلی  گیاه  جمله  از 
این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. 
یافت  ایران  جنوبی  بخش های  در  گیاه  این 
می شود که از آن در طب سنتی برای درمان  
طیف وسیعی از بیماری ها استفاده می شود. 
همچنین اثرات ضد باکتری و آنتی اکسیدان 

آن تایید شده است.
این گیاه شامل ترکیبات متخلفی است 
که عالوه بر بهبود زخم، عفونت بافت آسیب 
تولید  در  و  می دهد  کاهش  نیز  را  دیده 
مقاومت  کالژن  دارد.  اثر  کالژن  فیبرهای 
همچنین  می دهد.  افزایش  را  جدید  بافت 
داری  گیاه  این  که  داده اند  نشان  تحقیقات 
در  توجهی  قابل  تأثیر  که  است  ساختاری 
بهبود عفونت زخم های مکانیکی و باکتریایی 

دارد.
با توجه به موارد ذکرشده، در این طرح 
برای به حداکثر رساندن کارایی گیاه کندل 
کوهی و همچنین برای تحویل موثر به بافت 
آسیب دیده، از آن به شکل نانوالیاف استفاده 
از  حاصل  متخلخل  پوشش های  است.  شده 
باکتری  نفوذ  از  را  الکتروریسی زخم  فرآیند 
آئروسل  ذرات  انداختن  دام  به  مکانیسم  با 

برای  را  مناسبی  الگوی  و  کرده  محافظت 
واسطه  به  آنها  می کنند.  تامین  بخار  انتقال 
مساحت سطح زیاد کاربرد بالقوه ای به عنوان 

محافظ یا حامل برای رسانش دارو دارند.

شرح آزمایش
تهیه  از  پس  پژوهش  این  انجام  جهت 
صمغ کندل کوهی به روش سنتی، محلول 
10 درصد وزنی از محلول های صمغ کندل 
انجام  جهت  الکل  وینیل  پلی  و   کوهی 

الکتروریسی تهیه شد. این محلول ها
با  و  تزریق شد  الکتروریسی  به دستگاه 
الیه  صورت  به  نانوالیاف  آن  شرایط  تنظیم 
فلزی  درام  کننده  جمع  روی  بر  الیه  به 
شکل  نانوالیاف  بی بافت  الیه  و  جمع آوری 

گرفت. 

با  شده  تهیه  نانوالیاف  مورفولوژی 
و  بررسی  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ 
جهت تایید ساختار نانوالیاف از طیف سنجی 
مادون قرمز و طیف سنجی جذبی فرابنفش 

و مرئی استفاده شد.
نتایج 

طول  در  داد  نشان   SEM تصویر 
نانوالیافی  ساختارهای  الکتروریسی،  فرآیند 
گرفته  شکل  تسبیح  دانه  فاقد  و  یکنواخت 
است. همچنین اندازه ی حدود 200 نانومتر 

را تایید کرد.
  ،IR از دستگاه طیف سنج   استفاده  با 
طیف الکترونی کندل کوهی و نانوالیاف سنتز 

ثبت شد.   700nm-200 محدوده در  شده 
الکترونی  طیف  مقایسه  از  پس   )2Aشکل(
نانوالیاف  الکترونی  طیف  و  کوهی  کندل 
سنتز شده حضور کندل کوهی در نانوالیاف 
سنتزشده تایید شد. در واقع  باندهای جذبی 
مشخصه کندل کوهی و پلی وینیل الکل در 
طیف نانوالیاف ظاهر شده است که دلیلی بر 
تشکیل نانوالیاف کندل کوهی در بستر پلی 

)2Bوینیل الکل است. )شکل
در این پژوهش مکانیسم رهایش دارو از 
بستر پلیمری در بافر فسفات با روش طیف 
سنجی جذبی فرابنفش و مرئی بررسی شد 
قانون  از  دارو  رهایش  که  شد  داده  نشان  و 
پیروی  پلیمری  ماتریکس  فرسایش  و  نفوذ 

)2D-2Cمی کند. )شکل

سنتز نانوالیاف کندل کوهی جهت ترمیم زخم و 
بررسی مکانیزم رهایش آن بر روی پوست

نویسندگان:
محمد رضا صیادی ، علیرضا 

ساردویی

استاد راهنما: نعیمه سلندری 
جلگه 

پژوهش سرای دانش آموزی 
جابرابن حیان شهرستان 

جیرفت

شکل1: تصاویر )a( میکروسکوپ نوری )b(میکروسکوپ الکترونی 
روبشی  از نانوالیاف سنتز شده

a( الکل پلی وینیل b( کندل کوهی C( نانوالیاف

 )B کندل کوهی و الکل )A شکل 2: طیف مادون قرمز
نانوالیاف سنتز شده C( منحنی کالیبراسیون کندل کوهی 

در بافر فسفات D( منحنی رهایش دارو با افزایش زمان در 
بافرفسفات

زنگ
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پایه یازدهم تجربی، پژوهش سرای ابوعلی سینا، منطقه خواجه، استان آذربایجان شرقی

مسافر روزنه ی امید نویسنده: محدثه ارحمی خواجه 
دورهمی زنگ

نانـو 20

کـه  زمانـی  کوچـک  نانوکپسـول 
چشـمان ریـز خـود را بـاز کـرد، خـود را 
میـان آسـمان و زمیـن یافـت. با وحشـت 
پاییـن چرخانـد و صدهـا  بـه  را  سـرش 
کپسـول را دیـد کـه تازه به زمین رسـیده 
بودنـد و او در حـال سـقوط در میـان آنها 
بـود. نانوکپسـول های ریـز سـبز کـه تازه 
دنیـا  بـه  را  خویـش  متعجـب  چشـمان 
منظـم  ردیف هـای  در  بودنـد،  گشـوده 
بسـوی دسـتگاه بعـدی در حرکـت بودند. 
نانوکپسـول کـه از ترس برخـورد به زمین 
چشـمانش را محکم بسـته بود بـه یکباره 
قبـل از رسـیدن به جمـع دوسـتانش، در 
دسـت های گـرم و چروکیـده پیرمـردی 
تعجـب  بـا  پـوش جـای گرفـت.  سـفید 
بـه پیرمـردی کـه از شـادی زبانـش بنـد 
آمـده بـود، نگاه کـرد. بعد از چنـد لحظه، 
پیرمـرد از جایـش کنـده شـد و بـا تمـام 
وجـود فریاد زد، بچه ها بیایید نانوکپسـول 

مـا متولد شـد! 
در ایـن زمـان چنـد مـرد جـوان بـه 
سـوی پیرمـرد آمدند. باورشـان نمی شـد، 
زحمات شبانه روزی شـان به بار نشسـته و 
پژوهش های چند سـاله نتیجه داده است. 

آنها اسـتاد پیـر خود را در آغوش کشـیده 
و بـه هـوا می پریدنـد: »اسـتاد! واقعـا این 
همـان نانوکپسـول پهلـوان ماسـت؟ آیا او 
از پـس ماموریـت بـزرگ خـود برخواهـد 
نانوکپسـول  بـه  جـوان  مـردان  آمـد«؟ 
ریـزی کـه در یکـی از چروک های دسـت 
شـده  خیـره  بـود،  گرفتـه  آرام  اسـتاد 
بودنـد و از اسـتاد خـود سـوال می کردند. 
پاسـخ  صبـوری  بـا  مهربـان  پیرمـرد 
دانشـجویان جوانـش را مـی داد و چشـم 
امید بـه نانوکپسـول کوچک دوختـه بود. 
نانوکپسـول بـا دیـدن اسـتقبال گرمی که 
از او شـد، دریافـت با کپسـول های دیگری 
کـه روی تسـمه بودنـد، تفـاوت دارد. بلـه 
حدسـش درسـت بـود. نانوکپسـول قرمز، 
نانوسـربازان شـجاعی را در دل مهربـان و 
دریایـی خـود جـای داشـت و قرار بـود با 

کمـک آنهـا کار بزرگـی انجـام دهـد.      
در روزهای بعد دوسـتان نانوکپسـول 
از  بـه دنیـا گشـودند. یکـی  هـم چشـم 
روزها، اسـتاد نانوکپسـول را که آماده رزم 
بـود، بـا خود بـه بیمارسـتان و باالی سـر 
دختـر کوچکـی بـرد کـه از رنـگ پریـده 
و چشـمان بی فـروغ و بی حالـش معلـوم 

بـود درد زیـادی دارد و جسـم نحیفـش 
در گوشـه ای از تخـت زیـر پتـو گمشـده 
بود. اسـتاد، نانوکپسـول را جلـوی صورت 
خسـته ولـی امیـدوار خـود گرفـت و بـا 
صـدای آرام و پر التمـاس به گوش او نجوا 
کـرد: »تـو ثمـره عمـر و میـوه ی سـال ها 
تـالش من هسـتی، بایـد ماموریت خطیر 
خـود را بخوبـی انجـام بـدی و سـربلندم 
کنـی. تـو باید سـارا و سـاراها را به زندگی 

برگردانی«.  
اسـتاد دسـت نـوازش بـر سـر سـارا 
کشـید و گفـت: »سـارا جـان! ایـن دارو 
مثـل تـو کوچـک و ظریفـه ولـی بـه من 
قـول داده بـرای نجـات تـو تمـام تـالش 
سـلول های  و  بـده  انجـام  را  خـودش 
خطرنـاک را از بیـن ببـره«. بـا شـنیدن 
ایـن حـرف اسـتاد، لبخنـدی کم جـان در 
گوشـه لب های خشـکیده ی سـارا نشست 
و به زودی محو شـد. نانوکپسـول کوچک 
بـا دیـدن سـارا کوچولـو کـه حتـی تـوان 
لبخنـد زدن نداشـت، تصمیم بـزرگ خود 

را گرفـت و ...
                  ادامه دارد...





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




