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راه یافتگان به
 مرحله دوم 

هشتمین المپیاد نانو 
 معرفی شدند 

فراخوان ارسال آثار هنری به هشتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

نانو در استان اصفهان 

معرفی برگزیدگان آزمون ایمنی در آزمایشگاه

سطوح خودتمیزشونده با فناوری نانو 
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در سـال تحصیلـی 96-95 از طریـق ماهنامـه زنگ نانـو کنارتـان بودیم. در 
ایـن سـال ماهنامـه بـا طراحـی و مطالـب جدیـد منتشـر شـد. سـعی کردیـم 
افزایـش محتـوا و متنـوع کـردن مطالـب  بـا بهره گیـری از طراحـی ویـژه، 
بـر تعـداد مخاطبـان ماهنامـه بیافزاییـم و بـا اسـتفاده از برنامـه ای جدیـد و 
همـکاری ادارات و مراکـز آمـوزش و پـرورش توزیـع گسـترده تری از آن را 
در سراسـر کشـور داشـته باشـیم. امـا همچنان در مسـیر توسـعه و پیشـرفت 
ماهنامـه قـرار داریـم. بـرای پیمـودن هـر چـه بهتـر ایـن راه عالقمنـد اطالع 
از نظـرات، انتفـادات و پیشـنهادات همـه همراهـان ماهنامـه، دانش آمـوزان، 

دبیـران و مدیـران گرامـی هسـتیم.
عالوه برایـن، چنانچـه ایـده جدیـدی در بخش تامیـن مطالب و توزیـع ماهنامه 
داریـد و عالقمنـد بـه همـکاری در ایـن زمینه هـا هسـتید، از طریـق تلفن هـای 

باشـگاه نانـو و ایمیـل زنـگ نانو با مـا در ارتباط باشـید.

همراهان عزیز ماهنامه زنگ نانو
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سخن سردبیر

سال هشتم    شماره 74    خرداد ماه 1396   2800 تومان

زنگنانو
ماهنامه

سردبیر:

 فاطمه سادات سکوت

همکاران این شماره:

سید طه سید مصطفوی

 شیرین علیخانی

سمیه زمانی، محبوبه بهبهانی مطلق، عرفان شاه بیگی

 زهرا ابراهیمی، محمد جلی 

 طراحی و صفحه آرایی:

سیمین رفیع پور لنگرودی

نشانی:

 تهران، ابتدای پاسداران، دشتستان سوم

پالک 10، طبقه 3، واحد 3

تلفن:

021 22896414 - 15  

پایگاه اینترنتی:

www .nanoclub .ir 

پست الکترونیکی:

zangnano@nanoclub . ir 

عالقمندان به تهیه اشتراک و آرشیو ماهنامه می توانند
 به بخش زنگ نانو در سایت باشگاه نانو مراجعه نمایند.

باشگــاه نـــانــــو

ها

سرگرمی

ایمنی
نانومواد

مصاحبه
علمی



راه یافتگان به مرحله دوم 
هشتمین المپیاد نانو

 معرفی شدند  
اسامی 36 نفر برگزیده مرحله اول هشتمین المپیاد 

دانش آموزی علوم و فناوری نانو اعالم شد.

دانش آموزی  المپیاد  هشتمین  برگزاری  دنبال  به 
ماه  فروردین   25 جمعه  روز  در  نانو  فناوری  و  علوم 
المپیاد که  از شرکت کنندگان در  نفر  سال جاری، 36 
در  حضور  برای  کرده اند،  کسب  را  نمرات  باالترین 
 13 از  مذکور  برگزیدگان  شدند.  معرفی  دوم  مرحله 
خراسان  بوشهر،  اصفهان،  شرقی،  آذربایجان  استان 
قم،  قزوین،  فارس،  سمنان،  رضوی،  خراسان  جنوبی، 
هستند.  هرمزگان  و  مازندران  گلستان،  کردستان، 
نفر(،   6 )با  بوشهر  نفر(،   8 )با  کردستان  استان های 
اصفهان و خراسان رضوی )هر کدام با 4 نفر( بیش ترین 
تعداد برگزیده را در این دوره از المپیاد دارند. استان 
کردستان امسال در آمار ثبت نام داوطلبان المپیاد نیز 

جایگاه اول کشور را داشت.
پیشین  اطالعیه های  اساس  بر  است  ذکر  شایان 
باشگاه نانو مبنی بر تاثیر معدل آزمون های آزمایشی بر 
امتیاز مرحله اول المپیاد نانو و انجام محاسبات نهایی، 
4 نفر از 36 نفر برگزیده با اعمال این قانون به اردوی 
دوره  این  در  یافته اند.  راه  دوره  هشتمین  دوم  مرحله 
سه  معدل  را  اول  مرحله  منتخبین  امتیاز  از  درصد   5
آزمون آزمایشی که پیش از آزمون اصلی انجام شده، 

تشکیل داده است.
آزمون هشتمین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری 
در  هم زمان  به صورت  جاری  سال  ماه  فروردین  نانو، 
137 شهر در سراسر ایران با بیش از 23 هزار ثبت نامی 

برگزار شد. 
جزئیات اردوی عملی هشتمین المپیاد دانش آموزی 
سایت  طریق  از  زودی  به  نیز  نانو  فناوری  و  علوم 
باشگاه  از سوی  و  خواهد شد  اطالع رسانی  نانو  باشگاه 
و  هماهنگی  انجام  برای  برگزیدگان  با  دانش آموزی 

حضور در اردو، تماس گرفته می شود.

خرداد ماه  1396 شماره ۷۴
زنگ
نانـو 2



شهر استان نام خانوادگی نام

دشتستان بوشهر خوش رفتار محمد

سنندج کردستان رستم نژاد روزا

مریوان کردستان محمدی دیار

سنندج کردستان آئینی پریسا

قزوین قزوین قاسم پور آبتین

شیراز فارس صفاری مرتضی

شاهرود سمنان حسن پور محسن

ترکمن گلستان چاالک مدینه

بابل مازندران فرهادی محمد

دشتستان بوشهر باقرپور آرش

نیشابور خراسان رضوی  زحمت کش
مزنگانی سینا

مشهد خراسان رضوی زراعتکار محمد

بندر عباس هرمزگان باقرزاده همائی ابوالفضل

مریوان کردستان حیدری اسرین

سنندج کردستان افشار مازیار

نجف آباد اصفهان معروفی دانیال

ساری مازندران مقیم شهرزاد

بابلسر مازندران منصوری فاطمه

مشهد خراسان رضوی مشیری امیرمحمد

دشتستان بوشهر شولی مه جبین

کاشان اصفهان انصاری مقدم عارفه

تبریز آذربایجان شرقی عبداله زاده کوثر

مشهد خراسان رضوی رام ساردار زینب

سنندج کردستان فرهیخته پارسا

دشتستان بوشهر شهریاری فائزه

بندر عباس هرمزگان زارعی عثمان

قم قم حاج محمدی خدیجه

دشتستان بوشهر باباعلی محمدرضا

سنندج کردستان سهیلی سهیل

دشتستان بوشهر پرهیزگار امیرحسین

قائنات خراسان جنوبی ترابی سید مجتبی

مرودشت فارس عبداللهی مهران

کاشان اصفهان غیاثیان آرانی علیرضا

بندر عباس هرمزگان سلیمی احمد

اصفهان اصفهان کبیری فاطمه

سنندج کردستان رحمانی ژینا

باشگاه نانو به منظور ایجاد و تقویت خالقیت در دانش آموزان 
درباره مفهوم و آینده فناوری نانو اقدام به افزودن بخش هنری 
به جشنواره دانش آموزی نانو نموده است. عالقمندان به شرکت 
در بخش مسابقات هنری تا 15 تیر ماه 1396 فرصت دارند، 

نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام نمایند.
مقاالت  موضوع  با  جشنواره  این  از  دوره  هفت  تاکنون 
برگزار شده است. در دوره هشتم، بخش هنری  دانش آموزی 
به جشنواره  هم  داستان نویسی  و  عکاسی  نقاشی،  موضوعات  با 
اضافه شده است. دانش آموزان بدون محدودیت سنی، می توانند 
در مسابقه هر یک از این موضوعات شرکت و برای هر کدام 

حداکثر 3 اثر ارسال نمایند.
تمام آثار ارسال شده در جشنواره به نمایش گذاشته می شود 
و بر اساس شاخص هایی مانند میزان تطابق با موضوع، شرایط 
ظاهری، میزان خالقیت و کیفیت هنری داوری می شوند. آثار 
در  حضور  گواهی  و  نقدی  جایزه  دریافت  بر  عالوه  منتخب 
جشنواره، در ماهنامه زنگ نانو و سایت باشگاه منتشر می شوند. 
برای ثبت نام، باید فرم مشخصات دریافت و تکمیل شده و به 
همراه فیش بانکی و اثر، به نشانی پستی باشگاه نانو ارسال گردد. 

ضوابط شرکت در مسابقه در آیین نامه تبیین شده است.
برای دریافت فرم مشخصات و آیین نامه مسابقه به سایت 

باشگاه نانو مراجعه نمایید. 

فراخوان ارسال آثار هنری به هشتمین 
جشنواره دانش آموزی فناوری نانو 

جدول اسامی ۳6 برگزیده هشتمین المپیاد علوم و فناوری نانو

زنگ
نانـو 3اخبار 



اولین رقابت بین المللی
 نانوماشین ها در فرانسه برگزار شد

اولیـن رقابـت بین المللی نانوماشـین ها در فرانسـه برگزار 
شـد و تیمی از سـوئیس به همـراه گروهی از آمریکا/اسـترالیا 
بعـد از 38 سـاعت هدایت نانوماشـین خـود، رتبـه اول را به 

دسـت آوردند. 
بدیهـی اسـت کـه هدایـت کننـدگان ایـن نانوماشـین ها 
تـا  ننشسـتند  ماشـین ها  ایـن  پشـت  فیزیکـی  به صـورت 
آنهـا را هدایـت کننـد، بلکـه بـا اسـتفاده از ابـزاری موسـوم 
بـه میکروسـکوپ تونل زنـی روبشـی اقـدام بـه هدایـت این 

کردنـد. نانوماشـین ها 
در طـول ایـن رقابـت، جریانـی از الکترون ها میـان نوک 
میکروسـکوپ و نانوماشـین برقـرار می شـد کـه ایـن جریان 
بسـتگی بـه فاصله نـوک میکروسـکوپ تـا نانوماشـین دارد. 
اگـر جریـان بـه قدر کافی باشـد، مولکول شـروع بـه حرکت 
می کنـد و می تـوان آن را در مسـیر مـورد نظـر هدایت کرد.
 ایـن مسـابقه در دمـای بسـیار پاییـن )268- درجـه 
جریـان  بـدون  مولکول هـا  تـا  می شـود  انجـام  سـانتیگراد( 
حرکـت نکننـد. هرگونـه برخـورد نـوک میکروسـکوپ بـا 
نانوماشـین می تواند منجر به بازنده شـدن نانوماشـین  شـود.
ایـن رقابت در شـهر تولونس فرانسـه برگزار شـد و مرکز 
ملی تحقیقات علمی مجری آن بود. ماشـین های مورد اسـتفاده 
در ایـن رقابت هـا بیـن یک تا سـه نانومتـر بودند. نانوماشـین 
تری پریدیـن  حـاوی  مولکـول  یـک   Swiss Nano Dragster
اسـت. چهار گروه از سـوئیس، آمریکا، آلمان و استرالیا/آمریکا 
در ایـن رقابـت  شـرکت کردند. ایـن رقابت تنهـا جنبه تفریح 
و سـرگرمی نداشـته و محققـان بـه دنبـال بـه دسـت آوردن 
دیدگاه هـای تازه ای درباره چگونگی حرکت مولکول ها هسـتند. 
کریسـتین یواخیـم، از مدیـران بخـش تحقیقاتـی ایـن مرکـز 
می گویـد: »اگـر بتـوان حرکـت مولکول هـا را کنتـرل کـرد ما 
می توانیـم موتورهای کوچکی بسـازیم و از آنها اسـتفاده کنیم«.

به گزارش باشگاه نانو، 29 مرکز دانش آموزی با حضور در 
پنجمین نمایشگاه »تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران«، 
اقدام به ثبت درخواست و پیش فاکتور برای خرید 243 عدد 

دستگاه در غرفه توانا نمودند.
ساخت  آزمایشگاهی  مواد  و  »تجهیزات  نمایشگاه  پنجمین 
ایران« چهارم تا هفتم اردیبهشت ماه سال 1396 در نمایشگاه 
بین المللی تهران )سالن خلیج فارس( برگزار شد. بخش تجهیزات 
و  آموزش  مراکز  پذیرای  توانا«  »غرفه  عنوان  با  نانو  باشگاه 
انتفاعی که خواهان  پرورش و تمامی مدارس خصوصی و غیر 

راه اندازی آزمایشگاه های دانش آموزی نانو هستند، بود.
از  توانا  غرفه  به  کننده  مراجعه  مراکز  است،  ذکر  شایان 
غربی،  آذربایجان  تهران،  استان های  پروش  و  آموزش  ادارات 
خراسان جنوبی، خوزستان، فارس، کردستان و همچنین سازمان 

سما بودند.

24۳ دستگاه ساخت ایران در 
29 آزمایشگاه دانش آموزی نانو 

راه اندازی می شود

خرداد ماه  1396 شماره ۷۴
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همت  به  که  آزمایشگاه«  در  »ایمنی  آزمون  برتر  نفرات 
شبکه آزمایشگاه های آموزشی توانا روز یکشنبه 20 فروردین 
این  برگزاری  نحوه  شد.  اعالم  بود،  شده  برگزار  جاری  ماه 

آزمون به صورت مجازی و آنالین بود.
آزمون  در  توانا  آزمایشگاه های  کارشناسان  از  نفر   41
ایمنی در آزمایشگاه شرکت کرده بودند که در این بین 15 

نفر موفق به کسب امتیاز باالی 80 درصد شدند.
آزمون،  در  شرکت کننده  افراد  تمام  است  ذکر  به  الزم 
را  آزمایشگاه،  در  ایمنی  گواهی  دریافت  برای  الزم  امتیاز 
کسب کرده اند و به زودی گواهی نامه برای آنها صادر خواهد 

شد.

نفرات برتر آزمون »ایمنی در آزمایشگاه«

امتیاز نام شرکت کننده ردیف

90 بتول تهامی پور 1

90 جمیله کرپه 2

90 معصومه ضابط محبوب 3

86/67 افسانه قنبری 4

86/67 مریم کریمیان 5

86/67 فاطمه رضایی 6

83/33 فاطمه سخایی 7

83/33 زهرا نیازی 8

83/33 مریم کریمی نیا 9

83/33 منیژه قهرمان پور 10

83/33 نوبا سلیم زاده 11

80 بفرین خوان یغما 12

80 شیرین تمله 13

80 سیده ساناز انتظاری 14

80 نوشین هاشمی نیا 15

معرفی برگزیدگان آزمون ایمنی 
در آزمایشگاه 

با قدم زدن در خانه، الکتریسیته 
مورد نیاز را تولید کنید

محققان با استفاده از نانوالیاف سلولز در کفپوش منزل، 
سامانه ای ارائه کردند که می تواند حرکات قدم زدن را به 
انرژی الکتریکی تبدیل کند. این روش بسیار ارزان بوده و به 

سادگی قابل استفاده است. 
در  معموال  که  را  چوب  پالپ  محققان  روش  این  در 
کفپوش ساختمان استفاده می شود به نانوسلولز تبدیل کردند. 
این نانوسلولزها با انجام اصالح شیمیایی قادرند در اثر تماس 
فیزیکی، بار الکتریکی تولید کنند. زمانی که این نانوالیاف در 
قدم  است.  برق  تولید  به  قادر  شود  استفاده  ساختمان  کف 
زدن در خانه، فشار روی آن ایجاد می کند که این فشار به 
الکتریسیته تبدیل می شود.  از آنجایی که این پالپ ها ارزان و 
فراوان هستند، یک منبع تجدیدپذیر مناسب برای تامین انرژی 
خواهند بود. البته پیش از این روش های دیگری نیز برای تبدیل 
فشار حاصل از قدم زدن به الکتریسیته ارائه شده  است، اما 

قیمت آنها باال بوده و برای تولید انبوه مناسب نیستند.
فناوری  روی  محققان  که  است  زیادی  سال های 
نانوژنراتورهای تریبوالکتریکی کار می کنند. تریبوالکتریک به 
می شود.  گفته  لباس  روی  ساکن  الکتریسیته  تولید  فرآیند 
نانوسلولز های اصالح شده هزینه پایینی داشته و به سادگی 
قابل استفاده هستند.یکی از مزیت های این روش آن است 
یا آب و هوای خاصی  اقلیم  به  نیاز  انرژی  تولید  برای  که 
فسیلی  سوخت های  جایگزین  می تواند  سادگی  به  و  ندارد 
تولید  برق  انسان،  فعالیت های  از روی  این روش  شود. در 
می شود. کف خانه یکی از بخش های پرمصرف منزل است. 
فضاهای پر رفت و آمد نظیر استادیوم های ورزشی گزینه 
مناسبی برای تولید حجم باالیی برق است. در این فناوری از 
دو ماده مختلف استفاده شده که یکی نانوالیاف سلولزی بوده و 
دیگری ماده ای با ضخامت یک میلیمتر یا کم تر است. می توان 

کف منزل را هم با چند الیه، کفپوش کرد.
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1. با سالم و تبریک موفقیت دانش آموزان بوشهری در المپیاد 
نانو، لطفا خودتان را معرفی کنید. 

محبوبه بهبهانی مطلق، کارشناس ارشد اصول فلسفه آموزش 
و پرورش هستم و مدت سه سال است که مسئولیت نهاد ترویجی 

پژوهش سرای دانش آموزی متقین برازجان را دارم.

در چه  را  مرکز  این  دانش آموزان  موفقیت  اصلی  دلیل    .2
می بینید؟

بودن  هدفمند  مجموعه،  این  موفقیت  عامل  اصلي ترین 
را  مجموعه  مدون  برنامه  از  مختصري  است.  آن  برنامه هاي 
خدمتتان شرح مي دهم. انجمن فناوري نانو پژوهش سرا تابستان 
عالقمندان  و  دبیران  دانش آموزان،  آشنایي  هدف  با   1393
شروع به کار کرد که در اولین حرکت خود کتابچه اي با عنوان 
آموزش مقدماتي فناوري نانو را طراحي و ارائه نمود. در سال 
دانش آموزان  به  عمومي  آموزش  هدف  با   93-94 تحصیلي 
مقاطع متوسطه، توانستیم بیش ترین تعداد ثبت نامي براي شرکت 
در المپیاد فناوري نانو را در کشور به نام خود ثبت کنیم. در 
آموزشي  کالس هاي  کننده ها،  ثبت نام  تمامي  براي  آن،  کنار 
برگزار کردیم. در آن سال کمیت تعداد دانش آموزان را جهت 
آشنایي هر چه بیش تر با موضوع فناوري نانو هدف قرار دادیم 
و توانستیم مقام نخست را در کشور بعنوان نهاد ترویجي برتر به 
خود اختصاص دهیم. در سال تحصیلي 95-94 با هدف کیفیت 
بخشي و با ورود اساتید بومي به این مقوله، توانستیم با برگزاري 
کالس هاس تابستانه و همچنین حین سال تحصیلي، دانش آموزاني 
توانمند را آماده شرکت در المپیاد کنیم. در آن سال تعداد 6 
نفر از دانش آموزان در جمع برگزیدگان مرحله اول المپیاد قرار 
گرفتند و از نظر تعداد برگزیدگان بیش ترین تعداد در کشور 
به شهرستان دشتستان اختصاص یافت، که در نهایت با کسب 

مدال نقره توسط آرش باقرپور تکمیل گردید. امسال نیز با هدف 
تداوم در کیفیت، کار را شروع کردیم و توانستیم مجدداً 6 نفر 
از دانش آموزان را به مرحله بعد اعزام نماییم، با این تفاوت که 
تعداد 10 نفر از دانش آموزان رتبه هاي بین 40 تا 93 کشور را 

به خود اختصاص دادند.

دانش آموز  تعداد  این  که  می کردید  بینی  پیش  آیا   .۳
پزوهش سرا در این دوره از المپیاد نانو رتبه بیاورند؟

بله، طبق برنامه ریزي انجام شده، هدف ما قبولي بیش از 6 
نفر در این مرحله بود. با توجه به شرکت نکردن دانش آموزان در 
آزمون هاي آزمایشي و داشتن تک نمرات منفي این مهم محقق 

نشد.

4. منابع اصلی مطالعاتی دانش آموزان چه بود و آیا مرکز شما 
برای دسترسی بهتر آنها به منابع خدماتی ارائه کرد؟

منابع اصلي پژوهش سرا حضور مستمر اساتید بومي در این 
مرکز بود که با تکیه بر علم و دانش آنها، توانستند دانش آموزان 
نخبه شهر را هر چه بهتر آماده نمایند. در کنار این مورد مي توان 
بسیار  کتاب هاي  که  نانو  باشگاه  از طرف  ارائه شده  منابع  به 
مفیدي نیز هستند )مجموعه مقاالت سایت باشگاه نانو و آموزش 
فناوري نانو 1(، اشاره کرد که با تعاملي که با نهاد کشوري داشتیم، 
توانستیم این کتاب ها را با تخفیف ویژه در اختیار دانش آموزان 

عالقمند قرار دهیم. 

5. آیا خود دانش آموزان نیز با انگیزه و هدفمند در برنامه ها 
شرکت داشتند؟

دانش آموزان با دانش به اینکه مي توانند با آمادگي در این 
موضوع، آینده خود را تضمین کنند، مشتاق به حضور در کالس ها 

گفتگو با
محبوبه بهبهانی مطلق
مسئول نهاد ترویجی پژوهش سرای 
دانش آموزی متقین برازجان 
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و مطالعه در مورد فناوري نانو بودند. بنابراین، همین هدف باعث 
بروز انگیزه هر چه بیش تر در دانش آموزان مي گردید. 

6. آیا برای موفقیت آنها در مرحله دوم نیز برایشان برنامه یا 
توصیه ای دارید؟

مجموعه پژوهش سرا همان طور که سال گذشته دوره اي بنام 
آمادگي مرحله دوم را براي دانش آموزان راه یافته به مرحله بعد 
با موفقیت برگزار نمود، امسال نیز با با تکیه بر تجارب کسب 
شده در سال گذشته این برنامه را جهت آمادگي دانش آموزان در 
برنامه دارد. شایان ذکر است که شهرستان دشتستان داراي یکي 
از مجهزترین آزمایشگاه هاي فناوري نانو در کشور است که این 
خود نقطه عطفي جهت آشنایي و کار دانش آموزان با دستگاه هاي 

مربوطه جهت شرکت در مرحله دوم نیز مي باشد.

7. تعداد ثبت نام در المپیاد از طریق مرکز شما چند نفر بود؟ 
چند درصد آنها در جلسه حاضر شدند؟

در سالي که گذشت تعداد 312 نفر ثبت نامي داشتیم که به 
تفکیک، تعداد 176 نفر دختر و 136 نفر پسر بوده اند. مي توان به 

حضور حدود 70 درصدي دانش آموزان اشاره نمود.

نانو در پژوهش سرا چه  فناوری  8. برای آموزش و پژوهش 
هدف و برنامه ای را دنبال می کنید؟

برنامه اي که در طي 3 سال گذشته به صورت مدون تا به 
امروز داشتیم، کاماًل موفقیت آمیز بوده است. هدفي که امسال 
پژوهش سرا دنبال مي کند این است که بتوانیم آموزش را در 
مقطع ابتدایي نیز شروع نماییم تا دانش آموزان بتوانند از مقاطع 
علمي،  فعالیت هاي  انجام  جهت  را  خود  خالق  ذهن  پایین تر 

آموزش و پژوهشي به کار بگیرند.   

9. چه توصیه ای برای دانش آموزانی که عالقمند به آشنایی با 
نانو هستند دارید؟

بر هیچ کس پوشیده نیست که فناوري نانو در حال حاضر و 
حداقل تا 100 سال آینده مي تواند حرف اول را در دنیاي علوم 
بزند. بنابراین لزوم یادگیري و آموزش این علم مي تواند همانند 
یادگیري و آموزش کامپیوتر در 30 سال گذشته باشد. پس بهتر 
است همواره خود را با علوم روز دنیا به سمت جلو سوق دهیم. از 
مهم ترین ویژگي هاي علم نانو، بین رشته اي بودن آن است که به 

نحوي با تمامي علوم ارتباط دارد.

10. آیا انتقاد یا پیشنهادی برای برگزاری بهتر المپیاد توسط 
باشگاه نانو دارید؟

المپیاد،  این  براي  بیش تر  امتیازات  دادن  قرار  با  مي توان 
دانش آموزان بیش تري را به سمت این رویداد حرکت داد. از 
جمله این امتیازات مي توان به عضویت در بنیاد ملي نخبگان، 
سهمیه کنکور و ... اشاره نمود که مي توانند دانش آموزان را هر 

چه بیش تر جهت شرکت در المپیاد نانو ترغیب کرد.

11. و اما کالم آخر ... 
با تشکر از اعضاي محترم باشگاه نانو که در طي 3 سالي که 
بنده مسئولیت این نهاد ترویجي را در شهرستان دشتستان به 
عهده داشتم با ما کمال همکاري را داشته و دارند، از مدیریت 
پژوهش سرا جناب آقاي سید محمد صادق موسوي که همواره 
پشتیبان ما در این راه بودند، تشکر و قدرداني مي نمایم. از اساتید 
با  که  پورعسکر  مرتضي  و  آذر  علي  آقایان  شهرستان،  بومي 
دلسوزي فراوان و حتي تا روز قبل برگزاری المپیاد نیز زحمات 
فراواني را براي دانش آموزان متقبل شدند، تشکر و قدرداني ویژه 

مي نمایم.

مصاحبه 

استان بوشهر پس از استان کردستان با داشتن 6 برگزیده 
در  را  سهم  بیش ترین  که  است  استانی  دومین  کشوری 
دارد. 6 دانش آموز  نانو  المپیاد دانش آموزی  مرحله دوم 
پژوهش سرای  ترویجی  نهاد  توسط  استان  این  برگزیده 
همین  به  شده اند.  ثبت نام  برازجان  متقین  دانش آموزی 
نهاد  این  مسئول  مطلق،  بهبهانی  محبوبه  خانم  با  جهت 

ترویجی گفتگویی داشتیم که در ادامه آمده است.

زنگ
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سطوح
خودتمیزشونده
با فناوری نانو 

آزمایش ایجاد سطح آبگریز

وسایل الزم:

 گلوکز 0/5 موالر: برای تهیه آن  0/9گرم گلوگز را در 10 
میلی لیتر آب حل کنید.

 هیدروکسید پتاسیم 0/8 موالر: برای تهیه آن  0/22 گرم 
پتاس را در 5 میلی لیتر آب حل کنید.

 نیترات نقره 0/1 موالر: برای تهیه آن 0/17 گرم نیترات 
نقره را در 10 میلی لیتر آب حل کنید.

 آمونیاک 15 موالر 
 محلول یون نقر فعال: محلول غلیظ آمونیاک را قطره قطره 
به 10 میلی لیتر محلول 0/1 موالر نیترات نقره اضافه کنید 
تا جایی که رسوب های اولیه حل شوند. سپس 5 میلی لیتر از 

محلول 0/8 موالر پتاسیم هیدروکسید را به آن اضافه کنید. 
رسوب های تیره تشکیل می شوند. اکنون قطرات بیش تری از 
این  شوند.  حل  مجدداً  رسوب ها  تا  کنید  اضافه  را  آمونیاک 
مورد  می شود  تهیه  که  زمانی  همان  باید  فعال  نقره  محلول 
استفاده قرار گیرد. برای اینکه از تشکیل نیترید نقره منفجره 
آب  وسیله  به  را  فعال  محلول  مانده  باقی  کنید،  جلوگیری 

فراوان، وارد فاضالب کنید.
 محلول آلکانتیول: مقدار کمی از یک آلکانتیول بلند زنجیر، 
برای مثال اکتادکانتیول را به 20 میلی لیتر اتانول اضافه کنید. 
در پایان کار، 5 میلی لیتر از سفیدکننده های خانگی را به آن 
اضافه کنید. بگذارید چند دقیقه محلول باقی بماند و سپس آن 

را داخل سینک بشویید.

  فاطمه سادات سکوت

به کمک این آزمایش ساده می خواهیم یک سطح آبگریز بسازیم. در این آزمایش گروه آلدهید در گلوکز، باعث کاهش نیترات 
نقره به فلز نقره شده و سپس با تک الیه خودآرا از آکتادکانتیول پوشش داده می شود. در نتیجه سطح غیرقطبی ای ایجاد می گردد 

که آب ریخته شده بر روی آن، شکل کروی به خود می گیرد. 

زنگ
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خاصیت  که  می شوند  تولید  بسیاری  محصوالت  امروزه 
»خودتمیزشوندگی« دارند. ویژگی اصلی اغلب این محصوالت این 
است که خیس نمی شوند، همیشه تمیز می مانند و یا اصطالحا 
ضد آب و ضد لک هستند. نمونه آنها چترهای همیشه خشک، 

شیشه های خودتمیزشونده و لباس های ضد آب است. 
همان طور که می دانید بسیاری از فناوری هایی که در جهان 
امروز وجود دارند از طبیعت الهام گرفته اند؛ فرآیند خودتمیزشوندگی 
هم یکی از این فناوری هاست. در طبیعت اطراف ما بسیاری از 
سطوح، مثل بال پروانه ها و برگ گیاهانی مانند نیلوفر آبی، دارای 
خاصیت خودتمیزشوندگی هستند. نیلوفر آبی در تاالب ها می روید 
اما برگ های آن همیشه تمیز است. دانشمندان با میکروسوپ های 
داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  گیاه  این  برگ  سطح  الکترونی 
برآمدگی های  از  پوشیده  نیلوفر  برگ  که سطح  دریافته اند  آنها 
میکرومتری و نانومتری است. این برآمدگی ها سطح تماس قطره 
آب با برگ را کاهش می دهند و قطره نمی تواند به راحتی بر روی 
سطح پخش شود. بنابراین به صورت قطره باقی مانده، از روی برگ 
سر می خورد و آلودگی های روی برگ را نیز با خود می شوید. به 
این پدیده »اثر لوتوس« می گویند و به سطح هایی مانند آن، آبگریز 
می گویند. اما خاصیت خودتمیزشوندگی بر روی سطوح آبدوست 
نیز اتفاق می افتد. در این سطوح نیز عمل تمیزشوندگی به کمک 
آب انجام می شود. در پوشش های آبدوست، آب به جای ماندن 
می شود(؛  )ورقه ای   می شود  گسترده  سطح  در  قطره،  به صورت 

به این ترتیب، می تواند چرک و سایر آلودگی ها را با خود حمل 
کند و از بین ببرد و اگر از اکسیدهای فلزی مناسب با خاصیت 
فوتوکاتالیستی استفاده شود، به کمک نور خورشید، سبب از بین 

رفتن ساختار شیمیایی آلودگی ها می شود. 
فوتوکاتالیست ها موادی هستند که در حضور نور )فوتو( از خود 
خاصیت کاتالیستی نشان می دهند. یعنی اگر این مواد در معرض 
تابش نور قرار گیرند، می توانند سرعت انجام یک واکنش خاص 
را بدون دخالت در آن افزایش دهند. یکی از این مواد، دی اکسید 
تیتانیوم است. هنگامی که دی اکسید تیتانیوم در معرض تابش 
اشعه ماورای بنفش، که در نور خورشید وجود دارد، قرار می گیرد 
تغییراتی در ساختار آن به وجود می آید که آن را به ماده ای بسیار 
فعال و بسیار آبدوست تبدیل می کند. اگر اندازه ذرات دی اکسید 
تیتانیوم تا حد چند نانومتر کوچک باشد، این ماده آن قدر فعال 
می شود که می تواند به طور کامل با آلودگی ها، لکه های چربی و 
مواد آلی )که در دیواره سلولی باکتری ها هم وجود دارند( روی 
سطوح واکنش داده و آنها را به آب و دی اکسید کربن تبدیل کند. 
این واکنش، چسبندگی ذرات آلودگی را به سطح کاهش می دهد. 

از سوی دیگر بر روی یک سطح بسیار آب دوست، آب 
به طور کامل و به صورت یک الیه پخش می شود. این الیه 
طور  به  که  را  آلودگی هایی  و  ذرات  می تواند  آبی  یکنواخت 
پایین  خود  با  و  کنده  جا  از  شده اند،  متصل  به سطح  ضعیفی 

آورد.

مراحل آزمایش:
میکروسکوپی  الم  اسالید  یک  روی 
کشت  مخصوص  ظرف  یک  درون  که 
میکروب گذاشته اید، 8 قطره کوچک )یا 4 
قطره بزرگ( از محلول 0/5 موالر گلوکز 
از محلول  بریزید. سپس 12 قطره بزرگ 
یون نقره فعال را به محلول گلوکز روی الم 
بزنید  بهم  را  آرامی آن  به  و  کنید  اضافه 
چند  شوند.  مخلوط  خوبی  به  محلول ها  تا 
دقیقه بعد، محلول تیره و رسوب متمایل به 

خاکستری رنگ تشکیل می شود. 
نیز  نقره ای  آینه  یک  الم  سطح  روی 
به وجود می آید که ممکن است به خاطر 

وجود رسوب ها مات به نظر برسد.
با استفاده از یک بطری آب، رسوب ها 
از  گردد.  ظاهر  نقره ای  آینه  تا  بشویید  را 
تماس با محلول خودداری کنید. الم را از 
ظرف کشت بیرون آورده و آینه نقره ای را 

با آب بشویید.
 

روی  نحوی  چه  به  آب  قطرات  پرسش: 
سطح جذب شده اند؟ قطرات آب روی 
دانه های  به شکل  یا  پهن شده اند  سطح 

تسبیح درآمده اند؟
صبر کنید تا سطح آینه نقره ای خشک 
شود. سپس سطح نقره را با چند قطره از 
آلکانتیول محلول در اتانول بپوشانید. اجازه 
از  الیه  یک  و  شود  تبخیر  اتانول  دهید 
آلکانتیول روی سطح باقی بماند. چنانچه این 
الیه از آلکانتیول از طریق اتم های گوگرد 
هیدروکربنی  ُدم های  متصل شود،  نقره  به 
در  می گیرند.  قرار  خارج  طرف  به  آن 
توسط  مؤثری  شکل  به  سطح  حالت،  این 

هیدروکربن ها روکش می شود.
روی  چگونه  آب  قطرات  حاال  پرسش:   
سطح جذب شده اند؟ آیا آب بیش تر به 
سمت شیشه ای که در کنار نقره قرار دارد 
کشیده می شود، یا به سمت نقره ای که به 
وسیله یک الیه از آلکانتیول روکش شده 

است؟  
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علوم و فناوری نانو به ما کمک می کنند درک بهتری از زیست شناسی و سامانه های زیستی داشته باشیم. زیرا تجهیزات 
نانو این فرصت را به ما می دهند تا ببینیم درون یک سلول و یا درون بخش های کوچکی از آن چه اتفاقی می افتد. تجهیزات 

مقیاس نانو می توانند ساختارهای زیستی نانومتری را از لحاظ شیمیایی، الکتریکی و مکانیکی بررسی کنند.
سامانه های زیستی درون سلولی مانند ماشین هایی کوچک، با بازدهی بی نظیری وظایف خود را انجام می دهند. آنها 
مواد غذایی را تحویل می گیرند، تا محل مصرف حمل می کنند، مواد هضم شده را بسته بندی کرده و به خارج از سلول 
می فرستند. این اجزا اطالعات را ذخیره می کنند و ساختارهای جدید می سازند. همه این ماشین ها به طور دائم، تعمیر می شوند 
و اگر بی مصرف شده باشند، بازیافت می شوند. در بدن موجودات زنده بیش از 10000 نانوماشین وجود دارد. نانوماشین ها، 
ماشین هایی هستند که با ویژگی ها و مشخصات نانومقیاس ساخته شده اند. در آنها هر اتم دقیقا جانمایی شده و به اتم مجاورش 
متصل شده است. بسیاری از این نانوماشین ها پس از جداسازی و تخلیص همچنان به فعالیت های خود در اندازه های اتمی 
ادامه می دهند و برای کار کردن الزم نیست که در محیط سلولی حضور داشته باشند. بعد از گذشت میلیون ها سال از تکامل، 
عملکرد و بازدهی ماشین های زیستی بسیار باالتر از همتاهای صنعتی خود است. به همین دلیل فناوری نانو به دنبال آن است 

که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سامانه های زیستی برای کاربردهای صنعتی استفاده کند. 
و وظیفه  نانومتر است  کینزین حدود 60  اندازه  دارد.  نام  کینزین  نانوماشین های موجود در سلول،  از  نمونه ای 
انتقال مواد از هسته به سمت دیواره سلولی را بر عهده دارد. در فضای سلولی مواد به صورت آزاد نیستند، بلکه 
توزیع بسیار  نیز، سامانه  توزیع مواد در سلول  برای  نامیده می شوند.  ارگانل  در پوشش های پروتئینی بسته بندی و 
پیچیده ای طراحی شده است. سامانه متشکل از یک شبکه جاده ای )به عنوان مسیر حرکت( و چند موتور پروتئینی )به 
عنوان وسایل نقلیه(. کینزین موتور مولکولی نانومتری است که بر روی این جاده ها حرکت کرده و ارگانل ها را جا به 
جا می کند. بدن کینزین از سه بخش کلی تشکیل شده است: دو سر، یک گردن و یک ُدم. برای انتقال یک ذره، ابتدا 
کینزین از طریق دم به آن متصل می شود، سپس یکی از سرهایش را به جاده می چسباند و سر دیگر را یک گام بر 
روی جاده جلو می برد. این کار شبیه قدم زدن است و کینزین با تکرار آن روی جاده به جلو می رود. کینزین ها با این 
روش ذرات بزرگ چند میکرومتری )یعنی اجسامی که 100 برابر از آنها بزرگ تر هستند( را با سرعت متوسط 1 

میکرومتر بر ثانیه جابه جا می کنند.

نانوماشین ها در بدن ما وجود دارند!
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رفتن  باال  هنگام  مارمولک  رفتار  مطالعه  با  پژوهشگران 
از دیوار، به فکر طراحی سامانه ای برای باال رفتن از سطوح 
عمودی همچون مرد عنکبوتی افتادند. آنها دستکشی از مواد 
پیشرفته طراحی کرده اند که با آن می توان چندین کیلومتر بر 

روی شیشه باال رفت.
زیست شناسان بر این باورند که راز باال رفتن مارمولک از 
سطوح، به وجود الیاف میکروسکوپی موسوم به تارچه بر سطح 
پاهای چسبناک این حیوان باز می گردد. الیاف تارچه از طریق 
برهم کنش با سطح، میزان تماس میان هر پای مارمولک را با 
سطح افزایش می دهد و درنتیجه مارمولک قابلیت باال رفتن از 
هر جنس دیواری را دارد. در اصل برهم کنش میان تارچه ها 
ایجاد شده میان پای  و سطح به نیروی بین اتمی واندروالس 
جانور و سطح مربوط می شود که سبب غلبه بر نیروی جاذبه 

اعمال  شده در اثر وزن مارمولک خواهد شد. 
سایر  با  متفاوتی  تاندون های  مارمولک ها  به  بیان  دیگر   
حیوانات در پاهای خود دارند که برخالف سایرین فقط وظیفه 
ارتباط بین استخوان و ماهیچه ها را بر عهده ندارد. تاندون های 

ماهیچه ها  و  پاها  پوست  بین  مستقیمی  ارتباط  مارمولک 
روی  را  انگشت هایش  مارمولک  وقتی که  می کند.  برقرار 
زمین قرار می دهد، با افزایش فشارخون در کف پای حیوان، 

موج های سینوسی ایجاد شده و فشاری در جهت خالف سطح 
ایجاد می شود. در این حالت تاندون ها سخت شده و در جهت 
حرکت مارمولک فشار وارد می کنند. ترکیب نرمی پوست و 
سختی تاندون ها سبب حرکت آسان مارمولک بر روی انواع 
مارمولک  تاندون ها  همین  کنترل  با  مختلف می شود.  سطوح 
در هنگام حرکت دادن پاهایش نیروی واندوالس بین سطح و 

پاهایش را حذف کرده و به پیش می رود.
از  با استفاده  از پاهای مارمولک و  تقلید  با   دانشمندان 

با  آن  ترکیب  و  اورتان  پلی  همچون  الستیکی  نرم  مواد 
الیاف کربن سختی مشابه  نانو  موادی همچون کوالر و 
تاندون ها را در منسوجات زیست تقلید ایجاد کرده اند. 
طراحی این مواد به  صورت تارچه های موجود در کف 

پای مارمولک انجام  شده است.
در پژوهشی دیگر از نانولوله های کربنی چند دیواره 

با  نانولوله  هر  است.  شده  استفاده   منظور  این  برای 
طولی در حدود 100-50 میکرومتر و قطری در 
یک  به  عنوان  می تواند  نانومتر   10-20 حدود 
گرفته   الهام  دستکش  ساختار  در  مجزا  تارچه 

این  شود.  برده  کار  به   مارمولک،  پاهای  از  شده 
توانایی  مگاپاسکالی   16 فشار  تحمل  با  لوله ای  نانوساختار 
فراهم کردن قسمت سخت پاهای مارمولک را در دستکش 

دارد.

صورت  به  تقلید  زیست  منسوجات  از  اولیه  نمونه های   
دستکش  برای مردی که می خواهد از سطح شیشه باال برود 
نیز  نجات دهنده  هوشمند  روبات  همچنین  است.  شده  تهیه  
به این دستکش ها مجهز شده تا توانایی باال رفتن از سطح و 

دیوارهای مختلف را داشته باشد.

تحقق رویای 
مرد عنکبوتی 

با تقلید از 
طبیعت
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قدرت و 
امنیت در 
صنایع نظامی 
با فناوری نانو

در یک نگاه کلی توانمندی سربازان، خودروها و تانک های سبک 
و مقاوم، سالح های خاص، ابزار استتار، ابزار مخابراتی، جنگنده ها، 
سالح های زیردریایی و ... همه به کمک فناوری نانو استعداد ایجاد 
سربازان  توانمندی  دارند.  را  بیش تری  کارایی های  و  قابلیت ها 
در تحمل شرایط سخت، ابزار سبک و دقیق، غذاهای مقوی و کم 
مواد  شناسایی  ابزار  مناسب،  لباس های  مناسب،  کفش های  حجم، 
شیمیایی مهلک و ماسک های ویژه به وضوح می تواند از خصوصیات 
فناوری نانو بهره ببرد. انواع باتری و ابزار تامین انرژی و پیل های 
سوختی به سبب ویژگی های مهمی مانند سرد و ساکت بودن در 
صنایع نظامی مورد توجه هستند. امروزه ابزار قدرتمندی وجود دارد 
که به راحتی منشاء امواج را شناسایی و با آن مقابله می کنند. از 
قابل حس میکروبی در حال  سوی دیگر سالح های کشتاری غیر 
گسترش هستند و فناوری نانو ساخت دستگاه های قوی شناسایی این 

سالح های میکروبی را ممکن کرده است.
کاربردهای فناوری نانو در صنایع نظامی زیاد و قابل توجه است 

که در ادامه چند مورد آن با تفصیل بیش تر معرفی شده است.

طراحی بهپادها
نانو  فناوری  کاربردهای  از  یکی 
بهپادها  ساخت  هوایی،  حیطه های  در 
اسمی  ترکیب  مخفف  بهپاد  است. 
پرنده هدایت پذیر از دور است. جسم 
پرنده ای که بدون حضور عامل انسانی 
در خود آن، با برنامه ریزی یا کنترل 
از راه دور قادر به پرواز است. به دلیل 

عدم وجود خطر جانی برای انسان، این 
پرنده می تواند به هر نقطه ای هدایت 
را  خاصی  اهداف  یا  عملیات  و  شود 
انجام دهد. بهپادها می توانند به ابعاد 
یک حشره یا بزرگ تر از هواپیماهای 
)موتور،  محرکه  نیروی  باشند.  جت 
حداکثر  و  سوخت  توان،  سازنده، 
و  پرنده  ظرفیت سوخت(، وزن خالی 
اجزا(،  جنس  و  )چگالی  سوخت  وزن 

و  ارتفاع  )طول،  ابعاد  وزن،  حداکثر 
طول بال ها( از مولفه های ساخت بهپاد 
به شمار می روند. بهپادها کاربردهای 
غیر نظامی مانند پایش آلودگی هوا و 
کشاورزی  وسیع  زمین های  سمپاشی 
برای  نظامی  بهپادهای  نیز دارند ولی 
و  تهاجمی  تجسسی،  کاربردهای 
پروازی،  تحقیقات  پشتیبانی،  انهدامی، 
جنگ  و  مرزبانی  فریب دهندگی، 
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الکترونیکی استفاده می شوند.
بهپادها  ساخت  و  طراحی  در 
بهره گیری از فناوری نانو بسیار اهمیت 
توان  می توان  فناوری  این  با  دارد. 
از  استفاده  با  و  داد  افزایش  را  باتری 
به  مقاوم  و  سبک  نانوکامپوزیت های 
کاهش وزن و افزایش استحکام بدنه و 
اجزای بهپادها کمک کرد. با استفاده از 
نانوپوشش های مناسب بر توانایی استتار 
و حسگرهای  سیستم ها  با  و  افزود  آنها 
و  نفوذپذیری  برنامه ریزی،  توان  نانو 

قابلیت شناسایی آنها را بهبود بخشید.

استتار هواپیماهای جنگی
نانو  فناوری  کاربردهای  از  یکی 
جنگی،  سرنشین  بدون  هواپیماهای  در 
استتار  و  رادارگریز  پوشش های  ایجاد 
مطالعه  با  دانشمندان  امروزه  است. 
بروز  متوجه  پروانه  بال  ساختار  روی 
رنگ  شده اند.  جالبی  نوری  خصوصیات 
در  که  است  آن  خاطر  به  پروانه  بال 
ساختار  پروانه  بال  نانومتری  مقیاس 
متناوب با ابعاد نانومتری دارد که باعث 
رنگ  می شود.  مختلف  رنگ های  بروز 
نانوذرات یا  ابعاد  با تغییرات اندک در 
روی  که  نانومتری  فیلم  یک  ضخامت 
می کند.  تغییر  شده،  داده  پوشش  بال 
این تحقیقات  از  مهم ترین کاربردی که 
دنبال می شود برای ساخت پوشش های 
کمک  به  است.  رنگ  در  سوییچ  قابل 
رنگ  هواپیما  بدنه  روی  حسگرهای 
و  تیره  حالت  دو  در  محیط  با  مناسب 
برای  هواپیما  و  می شود  تنظیم  روشن 
حتی  و  چشمی  دیدگان  از  لحظاتی 

راداری محو می شود. 
نانولوله های  مانند  ساختارهایی 
الکترونیکی  تغییرات  برابر  در  کربنی 
بیرونی وضعیت خود را تغییر می دهند. 
نانومتری  ابعاد  در  می تواند  ویژگی  این 

که  کند  ایجاد  جداگانه  وضعیت  دو 
شیمیایی،  راداری،  نوری،  خواص 

عبوردهی متفاوتی داشته باشد.

افزایش مقاومت لباس سربازان
از  مولکولي،  تک  نانوروکش هاي 
حوزه  در  پژوهشي  زمینه هاي  جمله 
این  از  نازک  الیه اي  است.  نانومواد 
یا  فلزي  سطوح  روي  مي توان  را  مواد 
و  سایشي  مقاومت  و  نشاند  پالستیکي 
ضربه اي آنها را به شدت افزایش داد. 
در  نظامي  کاربردهاي  جالب  موارد  از 
لباس هاي  طراحي  و  ساخت  زمینه  این 
در  مقاوم  و  گلوله  برابر  در  مقاوم 
استفاده  است.  آتش  و  ضربه  برابر 
لباس هاي  الیاف  در  نانوروکش ها  از 
باعث  امنیتي  نیروهاي  و  سربازان 
استحکام  و  شدن  حمل  قابل  و  سبک 
آنها مي گردد. عالوه براین، با استفاده از 
این نانومواد می توان کاله هاي جنگي با 

مقاومت حرارتي باال تولید کرد.

درخشندگی بیش تر منورها
اندازه  بودن  اندازه  هم  دلیل  به 
برخي نانوپودرها با طول موج نور مرئي، 
زیادي  بسیار  تأللؤ  با  را  موج  این طول 
فلز  فلوئورسانس  مثاًل  مي کنند.  منتشر 
طال در حالت نانوپودر بیش از ده برابر 
حالت معمولي آن است، لذا در منورها 
یا موادي که نیاز به پراش شدید طیف 
خاصي از نور مرئي یا مادون قرمز است، 
جمله  از  فلزي  نانوپودرهاي  از  مي توان 
مي توان  عالوه  به  کرد.  استفاده  طال 
به جاي  را  نانوپودر  بر  متکي  رنگ هاي 
رنگ هاي آلي به کار برد و هواپیماهایي 
شدید  سرماي  در  فرسایش  با  که  را 
رنگ آمیزي  هستند،  مواجه  ارتفاعات 

خاص نمود.

کاربرد 
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لطفا خودتان را برای مخاطبان ماهنامه معرفی کنید. 
که  هستم  کرمان  حلي  عالمه  دبیرستان  از  بیگی  شاه  عرفان  من 
همراه با دو تا از دوستانم حدود دو سال است که در زمینه نانو تحقیق 
نانو  دانش آموزی  جشنواره  در  بار  اولین  براي  گذشته  سال  مي کنیم. 
شرکت کردیم و موفق شدیم با کسب امتیاز الزم، جزو 40 طرح برتر 

باشیم.

به عنوان اولین سوال، می توانید برای ما بگویید چرا به موضوعات نانو 
عالقمند شدید؟

نانو  فناوری  اینکه  بر  عالوه  که  است  این  عالقه ام  اصلی  دلیل 
دریچه  اي جدید از هستي را به روي ما مي گشاید، گسترده بودن آن 
باعث مي  شود در هر رشته اي بتوانم در این زمینه پژوهش داشته باشم.

  
جذابیت موضوع برای شما چه چیزی بود؟

در کتاب علوم تجربي ما مطلبي به عنوان وجود باکتري خطرناک 
در کنسرو تن ماهي وجود داشت که با مطالعه بیش تر پي بردیم ابعاد 
مشکل فراتر از تصور ماست. با مشورتي که با استاد راهنماي خود دکتر 
سرگزي داشتیم تصمیم گرفتیم اولین گام در حوزه نانو را با انجام یک 

طرح مرتبط با این موضوع برداریم. 
  

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟ 
بله، نمونه هاي دیگري در داخل و خارج کشور وجود دارد که ما 
جمله  از  قبلي  کارهاي  اشکاالت  آنها  روي  بر  مطالعه  با  کردیم  سعي 

گران بودن آنها را حل کنیم.

مصاحبه علمی با
عرفان شاه بیگی 

از محققان طرح

عرفان شاه بیگی دانش آموز سال اول 
است  کرمان  شهر  حلی  عالمه  دبیرستان 
در  نگهدارنده  مواد  مصرف  کاهش  که 
یک  قالب  در  را  غذیی  مواد  بسته بندی 
و  تعلیم  پژوهشکده  در  پژوهشی  طرح 
دو  همکاری  با  کرمان  استان  تربیت 
پژوهشگر دیگر به نام های شعبان شایان 
زاده و امیرحسین دیانی و راهنمایی آقای 
دکتر قاسم سرگزی انجام داده است. این 
دانش آموزی  جشنواره  هفتمین  در  طرح 
طرح های  جمله  از   95 سال  در  نانو 

برگزیده بود. 
مصاحبه انجام شده با آقای شاه بیگی 
هم  با  را  همکارانشان  از  نمایندگی  به 

می خوانیم.

زنگ
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»کاهش مصرف مواد نگهدارنده در مواد غذایي 
بسته بندي شده با استفاده از نانوپوشش هاي 

پلیمري زیست تخریب پذیر با هدف حمایت از 
اقتصاد مقاومتي و کاهش بیماري ها«
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نتیجه طرح شما در کدام صنایع و چه بخش هایی کاربرد 
دارد؟

پروژه ما تهیه یک نانوپوشش ضد میکروبی برای استفاده 
مواد  از  استفاده  حذف  هدف  به  کنسروها  بسته بندی  در 
نگهدارنده است. اما نتایج آن نه تنها در بسته بندی کنسروها، 
از  قابلیت و ظرفیت استفاده در بسته  بندي مواد دیگر  بلکه 

جمله میوه  جات را دارد. 
 

کلیت طرح و تحقیق تان را در چند جمله برای مخاطبان 
ماهنامه توضیح دهید.

این طرح دریچه ای جدید به روی مواد غذایی بسته بندی 
شده باز می  کند. از این پس ما می  توانیم بدون نگرانی از وجود 
مواد نگهدارنده خطرناک، با هزینه پایین، بسته بندی هایی را 
با محیط  انسان  ها،  بر حفظ سالمت  که عالوه  باشیم  داشته 

زیست نیز سازگار باشد.
 

توضیح کوتاهی از مراحل کار آزمایشگاهی تان بدهید.
در این طرح برای ساخت الیاف مورد استفاده در نانوپوشش 
کنسروها، از دو ماده سیکلودکسترین و پلی  ونیل  الکل استفاده 
شده است. سیکلودکسترین به صورت طبیعی از گیاهی به نام 
منطقه سیستان رشد می  کند  ، گرفته می  شود.  شرشم که در 
برای ساخت الیاف از روش الکتروریسی استفاده شد. محلولی با 
غلظتی شبیه عسل از این دو ماده را درون دستگاه قرار دادیم و 
پارامترهای دستگاه مانند: سرعت چرخش جمع کننده، ولتاژ و 
فاصله جمع کننده از سرنگ را روی حالت مطلوب تنظیم شد. 
دستگاه با ریسیدن ماده عسلی به دور جمع کننده با استفاده از 

اختالف پتانسیل الکتریکی، الیاف مورد نظر ما را تولید نمود.

با  آیا  کشید؟  طول  چقدر  آزمایشگاهی  مراحل  انجام 
مشکالتی نیز مواجه بودید؟

برای یافتن موادی که تمام انتظارات ما را برآورده کند، 
مشخص  قبل  از  روش  چون  اما  شد.  صرف  زیادی  زمان 
شده بود ادامه کار ساده  تر انجام شد. تنها گالیه ما از کمبود 
مشکل  با  الکتروریسی  دستگاه  راه  میانه  در  است!  امکانات 
مواجه شد. با توجه به اینکه دستگاه دیگری در دسترس نبود، 

قسمت آزمایش عملی الیاف با تاخیر مواجه شد.

قبول  قابل  نتایج  آیا  کردید؟  بررسی  چگونه  را  نتایج 
بودند؟

تست  و  تهیه  مختلف  پارامترهای  لحاظ  با  نمونه   چهار 
انتخاب  مطلوب  نمونه  آزمایش ها  نتایج  اساس  بر  کردیم. 
شد. تمامی نتایج از جمله: مقاومت در برابر گرما، خاصیت 

بود.  قبول  قابل  مطلوب  نمونه  در  استحکام  و  باکتری  ضد 
ماده  که  داد  نشان   TGA آنالیز  و  الکتروني  میکروسکوپ 
در  که  باال  فوق العاده  گرماي  تحمل  قابلیت  استفاده  مورد 
بسته بندی کنسروها اهمیت دارد، را دارد. بر اساس تصویر 
میکروسکوپ الکتروني اندازه نانوالیه تقریبا برابر nm 23 بود 
و تست ضد باکتري نشان داد که این ماده براي استفاده در 

زمینه نگهداري مواد قابلیت مورد نیاز را دارد.

آیا باز هم می خواهید روی این موضوع و توسعه آن کار کنید؟ 
آیا برای انجام مراحل بعدی آن برنامه ریزی ای دارید؟

بله، سعي داریم با استفاده از غلظت  هاي متفاوت، بازده را 
به حداکثر برسانیم و مانع بوجود آمدن رادیکال  هاي آزاد در 

بسته  بندي  ها به ویژه در بطري  هاي پالستیکي شویم.

آینده شغلی خود را چطور می بینید؟ دوست دارید در چه 
زمینه ای مشغول به کار شوید؟

علم  از  گرفتن  یاري  با  نانو  علم  زمینه  در  امیدوارم 
شیوه هاي  به  مشکالت  رفع  و  خلق  به  دست  کارآفریني 

جدیدتر و مقرون به صرفه بزنم.

آیا دوستانتان را نیز تشویق می کنید در زمینه نانو تحقیق 
کنند؟چرا؟

بله، زیرا نانو، جهاني متفاوت براي رویاهاي هر فرد است 
و افراد مي توانند با یاري گرفتن از این علم دست به تولید 

ایده  هاي خالق خود بزنند.

زنگ
15نانـو مصاحبه علمی با پژوهشگران جوان



نویسنده: زهرا ابراهیمی 
استاد راهنما: خانم بهشتی 

 استان اصفهان

نانو و محیط زیست

اصلی  مخرب های  از  هوا  و  آب  زمین،  آالینده های 
مانند دود خروجی  آنها  از  برخی  محیط زیست هستند. 
از اگزوز ماشین ها، مواد شیمیایی واسطه و یا محصوالت 
قابل  منفی  اثرات  فرعی فرآیندهای صنعتی می توانند 
بگذارند.  انسان ها  سالمت  و  زیست  محیط  بر  توجهی 
در  نانو  فناوری  روی  پیش  کاربردی  زمینه های  از  یکی 
حفاظت از محیط زیست، شناسایی، تصفیه و پاک کردن 

این آالینده ها است.

مقدمه 

 انرژی های موثر با استفاده از فناوری نانو
در آینده انرژی ها به کمک فناوری نانو موثر تر خواهند بود. 
برای مثال، سلول های خورشیدی، باد، موج دریا ممکن است با 
استفاده از فناوری نانو و مواد پیشرفته با بازده بیش تر انرژی 
حذف  سوختی  پیل های  توسعه  با  سمی  گازهای  کنند.  تولید 
را  انرژی های فسیلی  انرژی های تجدید پذیر جای  و  می شوند 
خواهند گرفت. با استفاده از نانوحسگرها اثر فعالیت های بشر 
بر محیط زیست به سرعت شناسایی و در صورت لزوم فوراً 
آلودگی های  پاالیش  در  نانو همچنین  فناوری  مهار می گردد. 
موجود و استفاده صحیح از منابعی که در اختیار ماست به ما 

کمک می کند.

 نانوحسگرها در محیط زیست
به  قادر  که  است  کوچک  بسیار  وسیله ای  نانوحسگر 
مقیاس  در  فیزیکی  محرک های  به  پاسخ  ارائه  و  شناسایی 
یک نانومتر است. نانوحسگرها کاربردهای متعددی در علوم 
مختلف از جمله محیط زیست دارند که در ادامه به چند مورد 

اشاره خواهد شد.
نانوحسگرها دو دسته اند:

به  مواد  این  از  ساخته  شده  نانوحسگرهای  نانوساختارها: 

منظور شناسایِی واکنش های شیمیایی و زیستی به کار گرفته 
می شوند. مانند سیلیکوِن متخلخل

نانوذرات: مواد کروِی نانومقیاس که به عنوان گیرنده های 
تصویرِی  حسگرهای  و  شیمیایی  ـ  نوری  زیستی،   ـ  نوری 
به عنوان  نانوسیلیکون که  مانند ذرات  فضایی کاربرد دارند، 

حسگرهای زیستی استفاده می شوند.

 کنترل آلودگی هوا با غبارهای هوشمند 
یکی از نیازهای مهم و اساسی در ارتباط با کنترل آلودگی 
محیط زیست، پایِش مستمر آلودگی هوا است. با استفاده از 
نانوحسگرها پیشرفت مؤثری در زمینه ی کنترل آلودگی هوا 
صورت گرفت. با اختراع اولین نمونه های غبار هوشمند، تولید 
نزدیک شد.  به مرحله کاربرد عملی  پیشرفته  نانوحسگرهای 
مجموعه ای  تولید  هوشمند،  غبارهای  ساخت  از  اصلی  هدف 
نانورایانه های بسیار سبک  از حسگرهای پیشرفته به صورت 
است که به پایش آلودگی های هوا می پردازد. این ذرات بسیار 
ریز از سیلیکون ساخته می شوند و می توانند از طریق بی سیم 
پایگاه  یک  به  را  شده  جمع آوری  اطالعات  خود،  در  موجود 
نمونه های  در  اطالعات  انتقال  سرعت  کنند.  ارسال  مرکزی 

اولیه حدود یک کیلوبایت در ثانیه است.

 شناسایی گازهای سمی با نانوحسگر گازی
زندگی  روزمره  خطرات  از  یکی  مهلک  گازهای  نشت 
الیه  تک  نانولوله های  از  گازی  نانوحسگر  است.  صنعتی 
می توانند  و  شده اند  ساخته  نانومتر  یک  حدود  ضخامت  به 
مولکول های گازهای سمی را جذب کنند. آنها همچنین قادر 
مهلک  گازهای  مولکول های  از  معدودی  تعداد  شناسایی  به 
برای  حسگرها  این  که  مدعی اند  محققان  هستند.  محیط  در 
حتی  و  هوا  آالینده های  جنگی،  بیوشیمیایی  گازهای  شناسایی 

مولکول های آلی موجود در فضا کاربرد خواهند داشت.

                     چکیده  
با توجه به اثرات منفی محیط زیست آلوده در زندگی تک تک افراد یک جامعه، تالش همه جانبه برای 
کاهش آلودگی الزم و ضروری است. با کمک فناوری نانو می توان در حفظ محیط زیست و کاهش 
آلودگی آن موثر بود. در این مقاله نمونه هایی از کاربرد فناوری نانو در محیط زیست معرفی شده است.
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چگونه تماس با نانوذرات را به 
حداقل رسانده و کنترل کنیم؟

از ارزیابی و تعیین سطح ریسک در  نتایج حاصل  بر اساس 
مهندسی  کنترل  مختلف  روش های  نانوذرات،  با  کار  محیط های 
انتخاب می شوند. در محیط های آزمایشگاهی که از نظر ارزیابی 
ریسک جزء مکان هایی با ریسک کم به حساب می آیند کنترل و 
بررسی تهویه عمومی بسیار اهمیت دارد. از کار کردن با نانوذرات یا 
نانوموادی که امکان انتشار ذرات نانو از آنها وجود دارد در هوای باز 
پرهیز کرده و این فعالیت ها را در فضاهای محصور انجام دهید. نمونه 
این فضاها عبارتند از: هودهای آزمایشگاهی، هودهای فیوم، کیسه های 
دستکش دار و کابینت های ایمنی زیستی. برخی از سازمان ها برای 
کنترل انواع متنوعی از نانوذرات مانند نانوپودرها، نانولوله های کربنی، 

فولرین ها، ذرات کوانتومی از هودهای فیوم استفاده کرده اند. 
تولید  دستکش دار  کیسه های  از  استفاده  مشکالت  از  یکی 
الکتریسیته ساکن است که می تواند هنگام کار با نانومواد قابل اشتعال 
یا قابل انفجار مشکل ایجاد کنند. کابینت های ایمنی زیستی برای 
حفاظت کارکنان در برابر عوامل بالقوه خطرناک طراحی شده اند که 
کالس 3 این دسته از کابینت ها یک فضای بسته غیر قابل نفوذ در 
برابر گاز است که بیش ترین حفاظت را برای محیط و کارکنان فراهم 

می کنند. 
نکته حائز اهمیت این است که برای کار با نانومواد از هودهای 
المینار با جریان افقی که سبب هدایت جریان هوای فیلتر شده )با 

فیلتر هپا(، به سمت صورت کاربر می شوند، استفاده نکنید.
عالوه بر اقدامات ذکر شده برای پیشگیری و کنترل انتشار 
نانوذرات در محیط کار باید برای جلوگیری از مشتعل شدن آن نیز 

تدابیری اتخاذ شود، مانند: 
1. استفاده از تجهیزات برقی و روکش های سیم کشی مناسب

2. کنترل الکتریسیته ساکن از طریق اتصال به زمین
3. جدا کردن سیستم های تولید حرارت از گرد و غبار 

جمله  از  مکانیکی  فعالیت های  از  ناشی  جرقه های  کنترل   .4
جرقه های ناشی از اصطکاک

جهت اطفاء حریق های ناشی از نانومواد، از مواد اطفاء کننده 
مناسب استفاده نمایید. چون برخی از نانومواد با آب واکنش داده 
و محصول خطرناک تولید می کنند که بسیار آسان مشتعل شده 
و به سرعت می سوزد. به طور مثال، نانوذرات فلزی با آب واکنش 
داده و گاز هیدروژن تولید می کنند. در برخی شرایط به دلیل عدم 
دسترسی به فناوری برتر و مناسب یا هزینه های هنگفت، امکان 
اجرای کنترل های مهندسی نبوده و یا بسیار کم اثر هستند. لذا در 
این شرایط با استفاده از کنترل های مدیریتی حفاظت بیش تری را 

تامین نمایید. 

 ایمنی نانومواد
ت نهم

سم
ق

 
رنگ زدایی   
از آب آشامیدنی

در  موجود  رنگ 
نه تنها  آشامیدنی  آب 
از  باید  آن  ظاهر  خاطر  به 
این  چون  بلکه  شود،  زدوده  آب 
رنگ ها می توانند منشأ تولید تری  هالومتان نیز 
باشند، خطرناک محسوب می شوند. این ماده هنگام ترکیب 
با کلر موجب تشکیل کلروفرم و دیگر ترکیبات هالوژنه ی 
طبیعی  آب  در  موجود  رنگ  می شود.  سرطان زا  و  مضر 
مولکولی  جرم  با  معدنی  اسیدهای  وجود  از  ناشی  معموالً 
اثر  تا gr/mol 50000 است. اسیدهای مذکور در   800
تجزیه ی مواد آلِی موجود در آب حاصل می شوند. اغلب 
جداسازی  به  قادر  آب  تصفیه ی  برای  متداول  روش های 
 مواد فوق نیستند، لیکن با استفاده از غشاهای نانو می توان تا 
از آب جدا کرد.  به  سهولت  را  این گونه مواد  99 درصد 
تحقیقات نشان می دهد استفاده از فناوری نانو در تصفیه ی 
آب، می تواند هزینه های تصفیه را تا حدود زیادی کاهش 

دهد.

 
 به دام انداختن آالینده ها

آهنربا،  مثل  که  است  شده  ساخته  جدیدی  نانومواد 
می تواند آالینده ها را به دام انداخته و از محیط تخلیه کند. 
کار این نانوذرات مثل جذب آب توسط یک اسفنج است.

آرسنیک در آب های زیرزمینی در بسیاری از کشورها 
تعیین شده  از حدود  باالتر  به سطحی  بنگالدش  از جمله 
توسط سازمان بهداشت جهانی رسیده است. اخیراً سیستم 
پیشرفته ای طراحی شده که در آن با استفاده از نانوذرات 
مغناطیسی اکسیدآهن، آرسنیک موجود در آب را تا 99 
میدان  اعمال  با  را  آنها  سپس  و  انداخته  دام  به  درصد 

مغناطیسی از آب خارج می کنند.
 

 نتیجه و بحث 
برنامه های  از  یکی  زیست  محیط  پایداری  از  اطمینان 
توسعه هزاره ملل متحد است. فناوری نانو تقریبًا در تمامی 
و  انرژی  مصرف  با  پاک تر،  فرآیندهایی  خود  کاربردهای 

آلودگی کم تر را نوید می دهد. 

زنگمقاله های دانش آموزی و ایمنی نانومواد
17نانـو



تالش  و  فعال  و  دلسوز  دبیران  و  مسئوالن  مدیران،  همت  به  اصفهان  استان 
دانش آموزان خالق و پژوهشگر خود از جمله استان های فعال در زمینه نانو است. 
این استان بر اساس پارامترهای مندرج در سند راهبردی نانو، جزء استان های تراز 
الف است. در این استان، دو آزمایشگاه دانش آموزی نانو وجود دارد و تعداد کل 
نفرات برگزیده آن در هفت دوره ی برگزار شده از المپیاد نانو، 18 نفر است که سبب 
قرارگیری این استان در این جایگاه شده است. گفتنی است، 16 مرکز با عنوان نهاد 
ترویجی در استان ثبت شده اند که به انجام امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند.

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

7

260

65۳

91۳

5

اصفهان - کاشان

1
2
2
0

7

245

284

5۳2

۳

اصفهان - نجف آباد

1
1
0
0

10

265

4۳5

700

2

اصفهان - نجف آباد

1
0
1
1

1۳

2۳7

297

5۳4

2

 اصفهان

0
1
0
0

1

950

1629

2579 

12

مشهد، کاشمر

0
0
1
5

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

نانو در استان

        اصفهان

خرداد ماه  1396 شماره ۷۴
زنگ
نانـو 18

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

در این استان دو مرکز مجهز به آزمایشگاه نانو هستند. پژوهش سرای استاد طاهر شهرضا و پژوهش سرای فضیلی 
اصفهان مراکزی هستند که با داشتن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته به ارائه خدمات آموزشی و آزمایشگاهی 
در استان می پردازند. بر اساس امتیازبندی و ارزیابی آزمایشگاه های نانو در سال 95، آزمایشگاه پژوهش سرای 

دانش آموزی استاد طاهر شهرضا در جایگاه ششم قرار دارد.

 جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

فعال  حضوری  شده،  برگزار  نانوی  دانش آموزی  جشنواره های  در  اصفهان  استان  دانش آموزان 
داشته اند. از نظر تعداد کل طرح های ارسال شده به هفت دوره ی جشنواره، اصفهان در رتبه دوم قرار 
دارد. از این استان در دوره اول 5 طرح، دوره دوم و سوم هر کدام 3 طرح، دوره چهارم و پنجم هر 

کدام 4 طرح، دوره ششم 7 طرح و در دوره هفتم 4 طرح برگزیده شده اند. 

آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو

دانش آموزان این استان از برگزاری 
سومین دوره از المپیاد نانو، حضور قابل 
المپیاد  اول  مرحله  آزمون  در  توجهی 
داشتند، به طوریکه از نظر تعداد داوطلب 
این استان در دوره سوم و چهارم رتبه 7، 
دوره پنجم رتبه 10، دوره ششم رتبه 13 
و در دوره هفتم رتبه 14 را میان استان ها 
دوره  آزمون  در  است.  نموده  کسب 
هشتم المپیاد نیز 442 نفر از این استان 
ثبت نام کرده اند که بیش از نیمی از آنها 

دانش آموزان شهر کاشان بوده اند.

زنگ
نانـو 18

14

205

۳74

579

4

نجف آباد - نجف آباد

0
1
0
1
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تاسیس   1382 سال  در  شهرضا  طاهر  استاد  پژوهش سرای 
این  است.  نانو  آزمایشگاه  به  مجهز  مراکز  جمله  از  و  شده 
مرکز در سال های تحصیلی 88-87 و 92-91 و 96-95 به 
عنوان پژوهش سرای برتر کشوری شناخته شده است. انجمن 
نانوی این پژوهش سرا از سال 1387 شروع به فعالیت نموده 
و دارای کارگروه های نانوشیمی، نانوفیزیک، نانوزیست فناوری، 
و  فناوری  و  توسعه  بازار،  و  نانوکشاورزی، صنعت  نانوپزشکی، 

ترویج و فرهنگ سازی است.
از مهم ترین فعالیت های این کارگروه ها می توان به موارد زیر 

اشاره نمود:
برای  پیشرفته  و  مقدماتی  آموزشی  دوره های  برپایی   .1
جهت  دانش آموزان  و  محترم  فرهنگیان  درسی،  سرگروه های 
آمادگی برای شرکت در المپیاد نانو و جشنواره  های دانش آموزی 
کمک  به  ساختمانی  فوالدهای  ساخت  گروه های  تشکیل   .2
نانولوله های کربنی؛ در این زمینه طرحی به صورت مقاله در 

جشنواره ی استانی ارائه شد.
از  نانو؛  فناری  سازی  استاندارد  و  ایمنی  گروه  تشکیل   .3
موفقیت های این گروه ارائه مقاله ای برای دومین همایش ملی 
نانومواد و فناوری نانو است که این مقاله با جلب نظر داوران 
دانشگاهی  ملی  کنفرانس  در  بار  اولین  برای  توانست  همایش 
پذیرفته شود و در کتاب مجموعه مقاالت همایش چاپ گردید
جمله  )از  پزشکی  مهندسی  تجهیزات  تولید  گروه  شکیل   .4
اعضای مصنوعی( به وسیله ی نانوذرات؛ اعضای گروه با بازدید 
اندام انسانی کار خود را  علمی از کارگاه های تولید پروتزهای 

آغاز نموده اند.
این  نانوذرات؛  به کمک   MS بیماری  درمان  گروه  تشکیل   .5

است  پژوهش سرا  این  دانش آموز  تعدادی  از  متشکل  گروه 
نظر آقای دکتر  اصفهان، زیر  بیمارستان   MS که در کلینیک 
اعتمادی فر به بررسی تمام جنبه های این بیماری پرداخته و در 
کنفرانس بین المللی MS شرکت نموده اند. در حال حاضر نیز 
کار خود را در آزمایشگاه نانوی پژوهش سرا با پژوهش در مورد 

فرضیه های ارایه شده توسط خود گروه ادامه می دهند. 
که  اکسیدآلومینیم  سیلیس،  دی اکسیدروی،  ذرات  تولید   .6

کاربرد صنعتی دارند.
7. همکاری با دانشگاه های آزاد اسالمی واحد شهرضا

8.  برگزاری مرحله اول آزمون المپیاد نانو دانش آموزی
9.  شرکت در دوره های عمومی و تخصصی باشگاه نانو و سایت 

آموزش نانو توسط پرسنل این مرکز  
10. تهیه بانک مقاالت، ترجمه آنها و ارایه مقاالت با موضوعات 

مختلف در مجله های بین المللی و همایش های داخلی 
 

عالوه براین، در این پژوهش سرا طرح های پژوهشی زیر در حال 
انجام است:

1. بررسی اثر نانوکودها بر روی رشد و جوانه زنی گیاه کاکتوس
روی  بر  روی  اکسید  و  تیتانیوم  اکسید  نانوذره ی  پراکنش   .2
لوله های قطره ای و تحت فشار جهت محافظت در برابر پرتوی 

فرابنفش 
به  نانومواد  تزریق  و  همزن  آزمایشگاهی  دستگاه  ساخت   .3

روش های مغناطیسی و چرخشی
نقره در  نانوذره   اثرات درمانی گیاه چز کوهی و  4. مقایسه ی 

بهبود زخم سوختگی درجه 2 در موش سوری نر

معرفی انجمن نانو پژوهش سرای استاد طاهر شهرضا

محمد جلی  - مدیر پژوهش سرا

زنگنانو در استان ها 
نانـو



کارت های
 نانومواد

خرداد ماه  1396 شماره ۷۴
زنگ
نانـو 20

علی اسماعیلی  از ابهر
 برنده کارت هدیه به مبلغ 50 هزار تومان شدند

شخصیت شناسی شماره 4

جواب: هاشم رفیعی تبار

زنگ
نانـو  سرگرمی 20

کارت های روبرو 
در سه ستون 

شامل نام، تصویر 
و ویژگی نانومواد 

قرار گرفته اند. 
کارت های مرتبط 
را بیابید و به هم 

وصل نمایید.

نانولوله کربنی

نانوذرات نقره

فولرین

نانوذرات طال

نانوذرات روی

نانوذرات 
دی اکسید تیتانیوم

ماده ای با خواص 
الکترونیکی ویژه و 

کاربردی در الکترونیك 
نوری، حسگرها،  

ترانسفورماتورها و 
پزشکی

ماده ای پرکاربرد 
در حوزه هایی نظیر 

حسگری، کاتالیست، 
تشخیص و درمان 

سرطان

ماده ای با خاصیت 
ضد میکروبی و ضد 

قارچی فوق العاده

استحکام مکانیکی 
باال، حساس در برابر 
نور و زیست سازگار

از فوالد سخت تر، 
از آلومینیوم سبك تر و 
دارای ضریب هدایت 
الکتریکی بیش تر از 

مس                                

فوتوکاتالیست 
و کاربردی در ایجاد 

سطوح خودتمیزشونده



اطالعیه شماره 1

مرحله اول هشتمین جشنواره دانش  آموزی 
علوم و فناوری نانو

زمان: 28-۳0 تیر ماه 1۳96
مکان: اردوگاه استانی شهید بهشتی اصفهان

اطالعیه شماره 2

مرحله دوم هشتمین المپیاد دانش  آموزی
 علوم و فناوری نانو

زمان: شهریور ماه 1۳96
مکان: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(  قزوین
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