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در جریان برگـزاری موفقیت آمیز آزمون 
دانش آمـوزی  المپیـاد  نهمیـن  اول  مرحلـه 
نانـو، در صبـح روز جمعـه هفتم اردیبهشـت 
مـاه 1397 در 128 شهرسـتان و با شـرکت 
سراسـر  از  دانش آمـوز   18000 از  بیـش 
»مـن  موضوع هـای  بـا  مسـابقه  دو  ایـران، 
و المپیـاد نانـو« در بیـن داوطلبـان عزیـز و 
»برتریـن حوزه هـای نهمیـن المپیـاد نانـو از 
نـگاه دوربیـن« در بیـن کادر اجرایـی آزمون 
تهیـه  بـا  کننـدگان  شـرکت  شـد.  برگـزار 
عکـس از خـود و رونـد برگـزاری المپیـاد و 

ارسـال آن بـه باشـگاه نانو در این مسـابقه ها 
کردند. شـرکت 

از  قبـل  مسابقه هــا  ایــن  فراخـوان 
برگـزاری آزمـون، در شـبکه مجازی باشـگاه 
نانـو قـرار گرفـت و باشـگاه پـس از بررسـی 
تصاویـر رسـیده، در بخش مسـابقه عکاسـی 
»مـن و المپیـاد نانو« مائده مـرادی از تهران 
و فاطمـه روزبـه از برازجان )اسـتان بوشـهر( 

را بـه عنـوان برنـدگان معرفـی نمـود. 
در مسـابقه »برتریـن حوزه هـای نهمین 
المپیـاد نانـو از نـگاه دوربیـن« نیـز، بیش از 

آزمـون  اجرایـی  کادر  توسـط  عکـس   560
ارسـال  نانـو  باشـگاه  بـه  ایـران  سراسـر  از 
بـه  عکـس  آنهـا 12  میـان  از  کـه  گردیـد 
عنـوان برترین هـا انتخـاب و معرفـی شـدند. 
از ایـن تعـداد، شـش عکـس توسـط رابطین 
شـهرکرد،  حوزه هـای  ترویجـی  نهادهـای 
دهدشـت، قـروه، مسـجد سـلیمان، سـنندج 
و شـهر بابـک و شـش عکـس دیگـر توسـط 
ناظریـن آزمـون حوزه هـای رشـت، کیـش، 
و دیوانـدره  آبـاد  پـارس  ملـکان، ممسـنی، 

تهیـه شـده اسـت. 

برندگان مسابقه های عکاسی نهمین المپیاد نانو معرفی شدند

437 نفر به دومین مرحله از نهمین المپیاد 
دانش آموزی علوم و فناوری نانو راه یافتند

المپیاد  نهمین  اول  مرحله  آزمون 
دانش آموزی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت 
برگزار  سراسری  به صورت  جاری  سال  ماه 
حد  حائز  دانش آموزان،  از  نفر   437 و  شد 
نصاب الزم برای حضور در مرحله دوم این 

المپیاد شدند.
 22 تاریخ  در  نانو  المپیاد  دوم  مرحله 
تیرماه در قالب یک آزمون تستی- تشریحی 
تشریحی(  سوال   4 و  تستی  سوال   20(
خواهد  برگزار  تهران  در  متمرکز  به صورت 

بر  مشتمل  آزمــون  این  محورهــای  شد. 
و  نانوزیست فناوری  نانوشیمی،  نانوفیزیک، 
شبیه سازی است که محتوای سواالت در این 
چهار محـور را مباحث مبانی نانو، روش های 
و کاربردهای  سنتز، روش های مشخصه یابی 

فناوری نانو تشکیل می دهد.
مرحله سوم این المپیاد با حضور افرادی 
که موفق به کسب حدنصاب الزم از مرحله 
علمی،  اردوی  یک  صورت  به  شوند،  دوم 
ماه  اول شهریور  دهه  در  رقابتی  و  آموزشی 

1397 برگزار خواهد شد.
شرکت  به  مجاز  افراد  اسامی  فهرست 
در آزمون مرحله دوم را می توانید در سایت 

باشگاه نانو مشاهده نمایید.
زودی  به  آزمون  این  برگزاری  جزئیات 
نانو  دانش آموزی  باشگاه  سایت  طریق  از 
اطالع رسانی خواهد شد و با برگزیدگان برای 
تماس  آزمون،  در  و حضور  انجام هماهنگی 

گرفته می شـود.

رتبه اول ناظرین: احمد آبساالن حوزه رشترتبه اول من و المپیاد نانو: مائده مرادی از تهرانرتبه اول رابطین: فریبا اصغریان از شهرکرد

رتبه دوم ناظرین: پگاه چهره پرداز حوزه کیشرتبه دوم من و المپیاد نانو: فاطمه روزبه از برازجانرتبه دوم رابطین: برزو پورانصاری از دهدشت
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برگزاری سومین جلسه شورای هم اندیشی و برنامه ریزی شبکه 
آزمایشگاه های توانا در کرمان

و  هم اندیشی  »شورای  جلسه  سومین 
با  توانا«  آزمایشگاه های  شبکه  برنامه ریزی 
حضور مدیران آزمایشگاه های آموزشی فناوری 
نانوی استان کرمان، بیست و دوم اردیبهشت 

97 در کرمان برگزار شد. 
بخش  مدیــر  حضــور  بـا  جلسه  ایـن 
دانش آموزی کارگروه ترویج ستاد نانو، سرپرست 
شبکه آزمایشگاه های توانا، مدیر و کارشناسان 
آزمایشگاه های نانو کرمان و سیرجان، معاونین 
پژوهشی نواحی یک و دو کرمان و کارشناس 
تکنولوژی آموزشی اداره کل آموزش و پرورش 
کرمان در مرکز پژوهش های علمی و آموزشی 

کرمان برگزار شد. 
بخش  مدیر  قدمگاهی،  آقای  ابتدا  در 
دانش آموزی ستاد نانو، گزارشی از فعالیت های 
ستاد در بخش دانش آموزی و اهداف این ستاد 

در توسعه فناوری نانو ارایه کرد و از همکاری 
نانو  آزمایشگاه های  کارشناسان  و  مسئولین 

تشکر کرد.
عملکـــرد  کـامــل  گـزارش  سپــس 
آزمایشگاه هـای نانو استان در سه سال گذشته 
و نیز مشکالت و مسائل آنها توسط کارشناسان 
آزمایشگاه ها ارایه شد که با توجه به عملکرد 
خوب آزمایشگاه نانو مرکز کرمان برنامه هایی 
سایر  ارتقا  و  مرکز  این  فعالیت  توسعه  برای 
شهرستان های  در  استان  آزمایشگاه های 

سیرجان و جیرفت پیشنهاد شد.
از دیگر موارد مطرح شده در جلسه تدوین 
یک محتوای ساده و متناسب با سطح علمی 
کاهش  نیز  و  نانو  المپیاد  برای  دانش آموزان 
دانش آموزان  برای  المپیاد  ثبت نام  هزینه 
تایید  مورد  که  بود  بضاعت  کم  و  مستعد 

حاضرین در جلسه قرار گرفت.
با  نانو  باشگاه  بیش تر  ارتباط  همچنین 
ارسال  منظور  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
برنامه های  جزئیات  اعالم  و  آیین نامه ها 
وزارتخانه  بخشنامه های  طریق  از  آموزشی 
توسط  شده  مطرح  درخواست های  جمله  از 
مسئولین اداره بود که مقرر شد پیگیری الزم 

در این زمینه انجام شود.
نانو  از آزمایشگاه  بازدید  پایان جلسه  در 
کرمان انجام شد و چگونگی برگزاری دوره های 
آموزشی و نیز مشکالت مربوط به دستگاه ها 

بررسی گردید.
و دومین جلسه  اولین  است  شایان ذکر 
شبکه  برنامه ریزی  و  هم اندیشی  شورای 
و  قزوین  شهرهای  در  توانا  آزمایشگاه های 

مشهد برگزار شده است.

زنگ
نانـو 3اخبار 



بخش  در  توانا  سفیران  موفق  دوره  ده ها  برگزاری  از  پس 
اولین دوره دانشجویی به همت سفیر سنندجی، رامیار  دانش آموزی، 
رحیمی، در محل آزمایشگاه نانو شهرستان سنندج با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان برگزار شد.
دانشگاه  پزشکی  علوم  مختلف  رشته های  دانشجویان  از  نفر  ده 
با مبانی و مقدمات  این دوره آموزشی شرکت کردند و  کردستان در 
علوم و فناوری نانو و تجهیزات مورد کاربرد در این حوزه آشنا شدند. 
الزم به ذکر است، مدرسین کارگاه های سفیران توانا اعضای کانون 
برگزیدگان باشگاه نانو هستند که دوره های توانمندسازی برای آشنایی 
با دستگاه ها و آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه های دانش آموزی 

توانا را گذرانده اند و آماده برگزاری دوره های آموزشی هستند.

مرکز تیزهوشان فرزانگان ناحیه 2 شهرستان سنندج، میزبان بیش 
نانو و محصوالت ساخته  با مفاهیم  از صد مدیر مدرسه برای آشنایی 

شده ایرانی به کمک این فناوری بود. 
مقاطع  مدیران  از  نفر   105 حضور  با  ساعته   8 آموزشی  دوره 
فناوری  و  علوم  با  مدیران  آشنایی  با هدف  دو سنندج  ناحیه  مختلف 
مرکز  در  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  آن،  محصوالت  کاربردها و  نانو، 
و  آموزش  و  مدیریت  نانو  باشگاه  هماهنگی  با  فرزانگان  تیزهوشان 

پرورش برگزار شد.
نانو،  فناوری  و  علم  کاربردهای  و  مفاهیم  با  مدیران  دوره  این  در 
ضرورت آشنایی دانش آموزان با نانو، المپیاد و مسابقات دانش آموزی نانو، 
معرفی منابع برای مطالعه علوم نانو، محصوالت نانویی ساخت ایران و 
قابلیت های تجاری سازی نانو آشنا شدند. همچنین در کنار این کارگاه، 

نمایشگاهی از محصوالت نانو ایرانی در معرض دید مدیران قرار گرفت.

برگزاری اولین دوره دانشجویی توسط
 سفیران توانا

بازدید 105 نفر از مدیران مدارس سنندج از 
محصوالت نانویی ساخت داخل

سنتز نانوذرات مغناطیسی به کمک پوست گردو

محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد موفق به 
سنتز نانوذرات مغناطیسی نانوکامپوزیتی با استفاده از 
پوست سبز گردو شده اند. این نانوذرات آزمایشگاهی 
در صنایع برق و الکترونیک، فرآیندهای زیستی و 
تجهیزات مغناطیسی و نوری کاربرد خواهند داشت.
زیستی  تهیه ی  برای  سبز  گیاهان  از  استفاده 
برای  موجود  نگرانی های  به  توجه  با  نانوذرات 
تـولیــد  نانـوذرات  توسط  زیست محیطـی  آلودگـی 
محصوالت  تولیــد  و  شیمیایــی  روش هـای  از  شـده 
است. کرده  پیدا  پژوهش ها  در  ویژه ای  جایگاه  خطرناک   جانبی 
در این طرح از یک روش کم هزینه و دوست دار محیط زیست و 
با  نانوذرات مغناطیسی  تولید  باغی جهت  زائد  از مواد  استفاده  با 
خواص بهینه استفاده شده است. نانوذرات مغناطیسی تولید شده 
به  ابعاد کوچک تر نسبت  بودن  دارا  به دلیل  با پوست سبز گردو 

نمونه های مشابه از کارایی مغناطیسی باالیی برخوردار است.

امکان تولید نوشیدنی های نانویی با استفاده از روغن 
هسته ی انار 

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری محققی 
بخش  حمایت  با  و  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  از 
نانو، یک محصول  از فناوری  با بهره گیری  خصوصی، 
غذایی فراسودمند از روغن هسته ی انار تولید کرده اند. 
از نتایج این طرح آزمایشگاهی می توان در صنعت تولید 

مواد غذایی و تولید نوشیدنی ها بهره برد.
در صنایع غذایی می توان با ترکیب علم امولسیون سازی 
اجزای  در  نامطلوب  تغییرات  بروز  از  مانع  نانو  فناوری  و 
اسانس ها،  طعم،  و  )عطر  غذایی  ماده  دهنده ی  تشکیل 
چربی ها و ترکیبات رنگی( شد. بنابراین در این تحقیق سعی شده 
در  آن  از  انار،  هسته ی  روغن  پایدار  نانوامولسیون  تولید  با  است 
کرد. استفاده  انار  آب  جمله  از  غذایی  نوشیدنی های   غنی سازی 
تولید  خط  به  نسبت  نوشیدنی ها  این  تولید  خط  در  است  گفتنی 
نوشیدنی های معمولی تنها یک دستگاه التراسونیک اضافه می شود و 

نیاز به مواد و تجهیزات گران قیمت نیست.

 نانو   در  ایران

خرداد ماه  1397 شماره ۸۴
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افزایش نرخ رشد جوانه ی گندم با نانولوله های 
کربنی تک جداره 

انجـــام  بـا  رایـس  دانشگــاه  پژوهشگـــران 
نانولوله هـای  کـه  دادنـد  نشـان  آزمایش هایـی 
می تواننـد  شـده  خالـص  تک جـداره ی  کربنـی 
را  آن  ابعـاد  و  گنـدم  جوانه هـای  رشـد  نـرخ 
دارای  نانولوله هـا  اگـر  البتـه،  دهنـد.  افزایـش 
باشـند، گیـاه دچـار آسـیب می شـود.  ناخالصـی 

ایـن گـروه نتایـج را بـه طبیعـت آبگریـز نانولوله هـا 
نسـبت دادنـد کـه بـه گیـاه کمـک می کنـد تـا سـریع تر 

آب جـذب کنـد. آنهـا بـرای بررسـی تأثیـر نانولوله هـای کربنی، 
تک جـداره ی  جـداره،  چنـد  تک جـداره،  نانولوله هـای  از 
خالـص شـده و نانـوذرات اکسـید آهـن روی جوانه هـای گنـدم 
هـم  و  آب  محیـط  در  هـم  آزمایش هـا  ایـن  کردنـد.  اسـتفاده 
تتراهیدروفـوران )THF( کـه یـک حـالل صنعتـی اسـت، انجـام 
آبـی  در محیـط  کـه  روز، جوانه هـای گندمـی   8 از  بعـد  شـد. 
رشـد  خالـص  تک جـداره  کربنـی  نانولوله هـای  حضـور  در  و 
درصـد   13 آنهـا  داشـتند.  بهتـری  رشـد  نـرخ  بودنـد،  کـرده 
کردنـد.  رشـد  بیش تـر  آب  در  موجـود  جوانه هـای  بـه   نسـبت 

ساخت نانوفیلتر ارزان قیمت برای
 تصفیه آب

پژوهشگـــران آزمایشگــاه ملـی SLAC در 
اسـتنفورد موفـق بـه سـاخت نانوفیلتـری شـدند 
اسـت  قـادر  و  بـوده  تمبـر  یـک  ابعـاد  در  کـه 

99/999 درصـد باکتری هـای موجـود در آب را در 
مـدت زمـان 20 دقیقـه بـا اسـتفاده از نـور خورشـید 

از بیـن ببـرد. ایـن نانوفیلتـر بسـیار ارزان قیمـت بـوده و 
عملکـرد بسـیار سـاده ای دارد.

بـرای تصفیـه آب تنهـا الزم اسـت کـه ایـن فیلتـر درون آب 
انداختـه شـده و بطـری در معـرض نور خورشـید قرار داده شـود. 
ایـن فیلتـر از جنـس دیسـولفید مولیبـدن بـوده کـه بـا فلـز مس 
تقویـت شـده اسـت. مزیـت ایـن روش آن اسـت کـه از نـور مرئی 

بـرای از بیـن بـردن باکتری هـا اسـتفاده می شـود.

یـک شـرکت ایتالیایـی تایرهـای سـاخته شـده بـا گرافـن بـه بـازار 
عرضـه کـرده اسـت. این تایرها اسـتحکام باالتری داشـته و در برابر پنچر 
شـدن مقـاوت باالیی دارنـد. از این تایرها در مسـابقات دوچرخه سـواری 

ایتالیا اسـتفاده شـده است.
شـرکت ویتوریـا کورانو عرضه کننـده اولین تایرهای حـاوی گرافن به 
بازار است. این شرکت ایتالیایی تایرهای خود را در سه اندازه مختلف، 46، 
60 و 84 میلیمتـر، تولید می کند. در سـاخت ایـن تایرها از نانوپالکت های 
گرافنـی اسـتفاده شـده اسـت. ویتوریا طـی سـال های اخیر به سـرعت از 
یـک شـرکت تولیدکننـده سـنتی بـه یک شـرکت فنـاور فعـال در بخش 
فناوری باال تبدیل شـده اسـت. گرافن های مورد اسـتفاده در این محصول 
 موجـب افزایـش اسـتحکام، انعطاف پذیـری و سـختی تایرهـا می شـود.
گرافن هـای مـورد اسـتفاده در ایـن تایرهـا موجـب پخـش شـدن گرمـا 
)کاهـش 15 تـا 30 درجـه دمـا در تایـر( می شـود کـه ایـن عامـل در 
شـیب ها از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت. همچنین سـختی تایر بیش 
از 50 درصـد افزایـش می یابـد کـه این موضـوع موجب کاهـش نرخ پنچر 

شـدن تایـر می شـود. وزن یـک جفـت تایـر1250 گـرم اسـت.
شـرکت های مـوزر و فاندریسـت از ایـن تایرهـای جدید در مسـابقات 
دوچرخـه سـواری حرفه ای Giro d’Italia اسـتفاده کردند. فابین کانسـالرا 
دوچرخـه سـوار ایتالیایـی نیـز بـه دلیـل مقاومـت بـاالی ایـن تایرهـا در 
 برابـر پنچـر شـدن عالقمنـد بـه اسـتفاده از ایـن تایرهـا شـده اسـت.
شـرکت ویتوریـا در سـپتامبر 2015 تایرهـای لولـه ای مبتنـی بـر گرافن 
را تجاری سـازی کـرده اسـت. تایرهـای لولـه ای فاقـد تیـوب بـوده و برای 
اسـتفاده در نواحـی ناهمـوار مناسـب اسـت. ایـن تایرها کم تـر در معرض 
پنچـر شـدن قرار می گیرند. سـرعت حرکـت دوچرخه با تایرهـای گرافنی 
بـه شـکل قابـل توجـه ی افزایـش مییابـد. بـرای این کـه دوچرخه بـا تایر 
نرمـال بتوانـد با سـرعت 40 کیلومتر در سـاعت حرکت کند گشـتاور 23 
تـا 29 نیوتـن متـر الزم اسـت، در حالـی کـه در ایـن تایرهـای گرافنـی با 

16.8 نیوتـن متـر می تـوان به همین سـرعت رسـید.

استفاده از تایرهای گرافنی در مسابقه 
 نانو   در  جهاندوچرخه سواری حرفه ای
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سـام، ضمـن تشـکر از همراهی تـان بـا ماهنامـه 
زنـگ نانو و انجـام این مصاحبـه، لطفا خودتـان را برای 

بفرمایید.  معرفـی  مخاطبـان 
بـا سـالم، مـن هومن بخشـی دانشـجوی کارشناسـی ارشـد 
رشـته مهندسـی فنـاوری نانـو دانشـگاه علـم و صنعـت هسـتم. 
در حـال حاضـر در حـوزه تولید و فـرآوری محصـوالت مبتنی بر 
فنـاوری نانـو کار می کنـم و همیـن طـور بـه تدریـس در زمینـه 
نانو در سـطح دانش آموزی و دانشـجویی مشـغول هسـتم. انجام 
پروژه هـای صنعتـی و رفـع چالش هـای کارخانجـات در قالـب 
پروژه هـای صنعتـی از دیگـر فعالیت هـای مـن اسـت. 8 سـال 
اسـت کـه در حوزه تدریـس فنـاوری نانو در سـطح دانش آموزی 
و دانشـجویی فعالیـت دارم کـه طی این مدت بیـش از 30 نفر از 
دانش آموزانـم موفـق بـه راهیابی بـه مرحله دوم المپیـاد فناوری 
نانـو شـده اند. همچنیـن طـی سـال های 94، 95 و 96 بـه عنوان 
مـدرس برتـر فنـاوری نانو در مسـابقه ملـی نانو انتخاب شـده ام. 

 بفرماییـد کـی و کجـا بـا فناوری نانو آشـنا شـدید 
و چـه مـدت اسـت کـه در زمینـه آمـوزش و پژوهـش 

فنـاوری نانـو فعالیـت می کنیـد؟
از زمـان دانش آمـوزی، یعنی بیش از 10 سـال اسـت که با 
فناوری نانو آشـنا شـده ام و در زمینه های آموزشـی، پژوهشـی، 
صنعتـی و تجـاری مرتبـط بـا فنـاوری نانو مشـغول بـه فعالیت 

 . هستم

لطفـا از فعالیت هـا و موفقیت هایتـان در زمینـه نانو 
در دوران تحصیـل در مدرسـه بگویید؟

زمانـی کـه دانش آمـوز سـال اول دبیرسـتان )نهـم فعلـی( 

گفتگو با
هومن بخشی 

مدرس برتر نانو و سرگروه 
تیم افتخارآفرین ایران در
اولین المپیاد بین المللی

فناوری نانو

رشته  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  بخشی،  هومن 
مهندسی فناوری نانو دانشگاه علم و صنعت، از زمان 
دانش آموزی با فناوری نانو آشنا شده است. وی در 
تمام دوران تحصیلی در زمینه نانو فعالیت داشته و 
او  است.  نموده  بسیاری کسب  افتخارات  و  عناوین 
اکنون مدرس نانو است و در حوزه تولید و فرآوری 
دارد.  فعالیت  نیز  نانو  فناوری  بر  مبتنی  محصوالت 
کسب مدال طال و عنوان بهترین تیم در بخش تجاری 
فروردین  که  نانو  فناوری  بین المللی  المپیاد  اولین 
1397 در تهران برگزار شد، از مهم ترین افتخارات 

وی و همکارانش در زمینه فناوری نانو است.

  فاطمه سادات سکوت 
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بـودم بـرای انجـام یـک پـروژه دانش آمـوزی بـا ایـن فنـاوری آشـنا 
دانش آمـوزی  برترین هـای  دوره  اولیـن  در   88 سـال  در  شـدم. 
فنـاوری نانـو رتبـه اول را کسـب کـردم، انجـام یـک ثبـت اختـراع 
در زمینـه فنـاوری نانـو، کسـب مقـام در جشـنواره جـوان خوارزمی 
از  دیگـر  جشـنواره  چندیـن  در  برتـر  رتبـه  احـراز  همین طـور  و 

بـود.  مـن  دانش آمـوزی  دوران  فعالیت هـای 

تـا بـه حـال پـروژه دانش آمـوزی بـا موضـوع فنـاوری 
نانـو را هدایـت و راهنمایـی کرده اید؟ غالبا چـه موضوعاتی 

؟ ند د بو
طـی چنـد سـال اخیـر کـه در زمینـه تدریـس فنـاوری نانـو 
فعالیـت می کنـم پروژه هـای دانش آمـوزی مختلفـی را برای شـرکت 
در جشـنواره جـوان و نوجـوان خوارزمـی و همیـن طـور جشـنواره 
از آنهـا  نانـو هدایـت کـرده ام کـه بسـیاری  دانش آمـوزی فنـاوری 
موفـق بـه کسـب رتبه شـدند. برخـی از آنهـا عبارتند از سـلول های 
انـرژی،  کننـده  کنتـرل  باالتـر، شیشـه های  بـازده  بـا  خورشـیدی 

البسـه ضـد گلولـه انعطاف پذیـر و ... .  

ایـن پروژه هـا در چـه مکانـی انجـام می شـوند و میزان 
اشـتیاق و همـکاری دانش آمـوزان در بـه ثمر رسـیدن آنها 

اسـت؟ چقدر 
بیش تـر در پژوهش سـراهای دانش آمـوزی انجـام می شـوند. از 
آنجـا کـه معمـوال ایـده اولیـه از سـمت خـود دانش آمـوزان مطـرح 

می شـود، عالقـه زیـادی نیـز بـرای انجـام آن دارند. 

دوره  در  حضورتـان  از  کمـی  مخاطبـان  بـرای  لطفـا 
نانواسـتارت آپ، موضـوع پروژه تـان و موفقیت تـان در این 

بگوییـد. دوره 
بـا  نانـو  ملـی  مسـابقه  برگزیـدگان  بـرای  نانواسـتارتاپ  دوره 
هـدف تقویـت دیـد فنـی و تجـاری دانشـجویان و انتخـاب نفرات و 
تیـم برتـر بـرای شـرکت در اولیـن المپیـاد بین المللـی فنـاوری نانو 
برگـزار شـد. ایـن دوره با موضـوع آب و فناوری نانو، طـی دو مرحله 
برگـزار گردیـد کـه در نهایـت مـن بـه همـراه آقـای پوریـا پریداش 
و آقـای مهـدی قاسـمی در قالـب تیـم »نانیت« بـه عنـوان تیم اول 
نانواسـتارتاپ و نماینـده ایـران برای شـرکت در المپیـاد فناوری نانو 

شـدیم.  انتخاب 

برگـزاری  اولیـن دوره  ضمـن تبریـک موفقیت تـان در 
المپیـاد بین المللـی نانـو، لطفـا دربـاره حضورتـان در ایـن 

المپیـاد و کسـب نتیجـه برتـر آن بفرماییـد.
المپیـاد بین المللـی فنـاوری نانـو بـه مـدت 6 روز در تهـران و 
در محـل پـارک پردیـس بـا حضـور 9 تیـم از کشـورهای آسـیایی 
و اروپایـی برگـزار گردیـد. پروژه هـا در دو حـوزه علمـی و تجـاری 
موضـوع  گرفتنـد.  قـرار  بررسـی  مـورد  بین المللـی  داوران  توسـط 
المپیـاد، آب و فنـاوری نانـو بـود کـه کشـورها می بایسـت در زمینه 
برطـرف کردن مشـکالت آب بـه کمک فناوری نانو راهـکاری را ارائه 
می کردنـد. پـروژه انجـام شـده توسـط تیـم مـا جداسـازی کـروم از 
پسـاب کارخانجـات صنایـع چرم و بازیابـی آن برای اسـتفاده مجدد 
در ایـن صنایـع بـود. در نهایـت موفـق شـدیم مـدال طـال و عنـوان 
بین المللـی  المپیـاد  اولیـن  را در  تیـم در بخـش تجـاری  بهتریـن 

فنـاوری نانـو کسـب کنیم.

رمـز موفقیتتان را در زمینه نانو در چه میدانید؟
پشـتکار، تـالش، انضبـاط، سختکوشـی و از همه مهم تـر نا امید 

نشـدن تحت هر شـرایطی.

چـه توصیـه ای بـرای دانش آمـوزان عاقمند به شـرکت 
در المپیـاد نانـو تا سـطح بین المللـی دارید؟

فنـاوری نانـو را بـا نـگاه کاربـردی مطالعـه کنیـد و سـعی کنید 
بـرای تمـام مطالبی کـه مطالعـه می کنید کاربـرد پیـدا کنید. حفظ 

کـردن مطالـب علمی بـه تنهایـی نتیجه زیـادی نخواهد داشـت. 

نظرتـان را در مـورد المپیـاد دانش آموزی نانـو و کمیت 
و کیفیـت برگـزاری آن بفرمایید. 

المپیـاد دانش آمـوزی نانـو روند رو به رشـد خوبـی را طی کرده 
امـا هنـوز شـاهد مشـکالتی در برخـی از سـواالت المپیـاد هسـتیم. 
امتیـازات المپیـاد دانش آمـوزی برای داوطلبـان این المپیاد نسـبت 
بـه سـایر المپیادهـا کم تـر اسـت کـه گاهـا منجر بـه کاهـش عالقه 
دانش آمـوزان می شـود. امیـدوارم در سـالیان آینـده ایـن مشـکالت 

شـوند. برطرف 

و کام آخر ... 
شناسـایی  دانش آمـوزی  المپیادهـای  برگـزاری  از  هـدف 
اسـتعدادهای برتـر فنـاوری نانـو در حـوزه دانش آمـوزی اسـت، امـا 
بـه جـز تشـکیل کانـون برگزیـدگان باشـگاه نانـو فعالیـت قابـل ذکر 
دیگـری بـرای دانش آموزانـی کـه موفـق به کسـب مـدال شـده اند به 
گـوش نرسـیده اسـت. پیشـنهاد می کنم ایـن دانش آموزان به سـمت 
صنعـت و رفـع چالش هـای موجـود در صنعـت راهنمایـی شـوند. 

مصاحبه 
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Magnetic stirrer – Heater

هیتراسـتیرر بـرای اختـالط شـدید و 
یـا نـرم، همزمـان بـا گرمایـش مایعـات با 
ویسـکوزیته پاییـن کامـال مناسـب اسـت. 
از آن بـرای مخلوط کـردن مایعـات همراه 
با حـرارت دهـی و تامیـن محیـط واکنش 

می شـود. اسـتفاده  شـیمیایی 

  توزیــع درجه حرارت مطلوب و 
یکنواخت 

  کنترل جداگانه دما و ســرعت چرخش
  مقاومت به بســیاری از اسیدهای 

آزمایشــگاهی معمول و مواد شیمیایی و 
اکساینده ها

ویژگیها
 هیتراستیررباهمزنمغناطیسی

pH meter

pH متر یا pH سـنج مایعات شـامل یک 

الکتـرود شیشـه ای خـاص )پـروب( متصـل 
 pH بـه یـک قطعـه الکترونیکـی اسـت کـه
مـواد نیمـه جامـد را از طریـق غلظـت یون 
هیـدروژن و یـا فعالیـت یـون هیـدروژن در 
یـک محلـول آبـی اندازه گیـری می کنـد. از 
این وسـیله برای کنتـرل بهداشـت و ایمنی 
مـواد در صنایـع غذایـی، تجزیـه و تحلیـل 
دقیـق مقـدار pH مـواد شـیمیایی و نظارت 
بر واکنش های شـیمیایی اسـتفاده می شود.

ویژگیها
نشانگر دیجیتال

کاربرد آسان
محدوده اندازه گیری pH:  ز0-14

pH  متر

Incubator

افزایـش  اجـازه  انکوباتـور  شـیکر 
میکروارگانیسـم ها  رشـد  توابـع  آرایـه ای 
در محیـط کشـت مایـع را می دهـد. ایـن 
چرخاننـده  موتـور  یـک  دارای  دسـتگاه 
لوله هـای نمونـه در داخـل دسـتگاه اسـت 
و معمـوال در مطالعات میکروب شناسـی و 

می شـود. اسـتفاده  کشـاورزی 

  محــدوده دما: 30 تا 65 درجه 
سانتیگراد

  نــوع تکان دهنده: مداری 
  سیســتم توقف/ دورهای متناوب 
  سیســتم فن گردشی با کانال هوا

ویژگیها

 شیکرانکوباتور

Centrifuge

بـه  کـه  اسـت  دسـتگاهی  سـانتریفیوژ 
منظـور جداسـازی مـواد بـا چگالـی مختلـف 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن دسـتگاه 
بـا چرخش نمونـه، نیـروی گریـز از مرکـزی را 
بـه ترکیبـات نمونـه وارد می نماید کـه موجب 
جداسـازی نمونـه بـا توجـه بـه وزن جرمـی 
ترکیبـات و مـواد تشـکیل دهنـده می شـود. از 
سـانتریفیوژ برای جداسـازی مواد جامد از مایع 
در یک سوسپانسـیون و یا یـک ارگان خاصی از 

مجموعـه سـلول ها اسـتفاده می شـود.

  جداسازی مواد با حداکثر چگالی
Kg/dm3  ز1/2

  حداکثر حجم محلول نمونه 250 میلی 
لیتر

  اعالم خطا در صورت عدم تقارن بارگذاری

ویژگیها

 سانتریفیوژدورپایین



همان طـور کـه در قسـمت قبـل گفتیـم می خواهیـم برخـی تجهیـزات مهـم آزمایشـگاه های آموزشـی فنـاوری نانـو را بـرای 
عالقمنـدان به انجـام پروژه های عملـی در زمینـه فناوری نانـو معرفی کنیـم. در مطلب گذشـته با تجهیـزات تخصصی فنـاوری نانو 

ماننـد میکروسـکوپ ها آشـنا شـدیم و در این قسـمت بـه معرفـی تجهیـزات عمومـی آزمایشـگاهی می پردازیم.

 گالوباکس

Glovebox

گالوباکـس بـه منظـور انجـام عملیـات 
در یـک محیـط ایزولـه از اتمسـفر محیـط 
بکار گرفتـه می شـود. در وجوه این دسـتگاه 
منافـذی در نظـر گرفته شـده کـه از طریق 
دسـتکش های ضخیمـی بـا محیـط خـارج 
در ارتبـاط اسـت. از ایـن دسـتکش ها بـرای 
داخـل  قطعـات  یـا  و  تجهیـزات  گرفتـن 
گالوباکـس،  می شـود.  اسـتفاده  مجموعـه 
مـورد اسـتفاده در آزمایشـگاه های شـیمی، 
فیزیـک، نانو، مواد، دارویی و پزشـکی اسـت.

  دارای صفحه نمایشگر لمسی برای 
تنظیم دما و هشدارهای فشار و دما 
  قابلیت خالء کردن محفظه اصلی

ویژگیها

 کوره

Electric Furnace

المنـت  توسـط  الکتریکـی  کـوره 
می کنـد.  تولیـد  حـرارت  الکتریکـی 
را  المنت هـا  دمـای  پیرامونـی  آجرهـای 
کنتـرل می کنند. این دسـتگاه مونوکسـید 
کربـن تولیـد نمی کنـد. از این کـوره برای 
لعـاب کاری، هم جوشـی شیشـه و تعییـن 
نسـبت مواد غیـر قابـل احتراق و غیـر فرار 

می شـــود. استفـــاده 

   زمان ســنج هوشمند 999 ساعته 
   یکنواختــی دما در تمام محفظه 

   مقاومت باال در برابر شــوک

ویژگیها

 آون

Owen

آون هـای آزمایشـگاهی بـرای انتقـال 
اسـتفاده  بـاال  تـوان  بـا  اجبـاری  گرمـای 
می شـوند. ایـن آون ها بـه طور کلـی دمای 
یکنواخت در سراسـر محیـط داخلی فراهم 
می کننـد. از آنهـا بـرای پخت قالـب، پخت 
اسـتفاده  مـواد  بازپخـت  و  ایمیـد  پلـی 

می شـود.

   محدوده گســترده درجه حرارت
   محفظــه داخلی و المنت حرارتی از 

جنس فوالد ضد زنگ
   سیســتم گردش هوا با کانال هوا

ویژگیها

زنگ
نانـو 9دانش

منبع: بخش آزمایشگاه های دانش آموزی توانا در سایت باشگاه نانو

Auto clave

اتـوکالو یـک محفظـه فشـار بـرای اسـتریل 
کـردن تجهیـزات و وسـایل اسـت. عملکـرد ایـن 
دسـتگاه به این صورت اسـت که آنهـا را تحت بخار 
اشـباع با فشـار باال در دمای 121 درجه سـانتیگراد 
به مـدت حـدود 15-20 دقیقه، بسـته به انـدازه بار 
و محتویـات، قـرار می دهـد. از دیگـر کاربردهای آن 

سـنتز هیدروترمال و رشـد بلور اسـت.

  بدنــه بیرونی فایبر گالس
  صفحــه نمایش دیجیتال برای زمان، 

دما و هشدار
  لوله و اتصاالت فســفر برنز و یا ضد 

زنگ و فوالد مقاوم در برابر اســید

ویژگیها
 اتوکالو



زنجـان  اسـتان  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزی  جشنـواره هــای  در 
نانـوی برگـزار شـده، حضـور کـم 
ایـن  اکنـون  و  داشـته اند  رنگـی 
اسـتان از نظر تعداد کل طرح های 
ارسـالی به هشت دوره از جشنواره 
البتـه  دارد.  قـرار  جایـگاه 22  در 
قابـل ذکر اسـت طرح های ارسـال 
شـده از ایـن اسـتان در هشـتمین 
جشـنواره دانش آمـوزی حـدود10 
مقالـه بـوده اسـت که در مقایسـه 
افزایـش  پیشـین  دوره هـای  بـا 

است. داشـته 
امیدواریـم بـا وجـود امکانات 
دانش آمـوزان  بـاالی  پتانسـیل  و 
زنجانـی، در سـال  های آتی شـاهد 
بیش تـر  افتخارآفرینـی  و  حضـور 
دانش آمـوزی  جشـنواره  در  آنهـا 

علـوم و فنـاوری نانـو باشـیم.

دانش آموزان این استان در آزمون مرحله اول ششمین و هفتمین دوره برگزاری المپیاد نانو، 
حضور پرشور و قابل مالحظه ای داشته اند. تعداد ثبت نام شده از این استان در سومین دوره 8 نفر، 
چهارمین دوره 348 نفر، پنجمین دوره 156 نفر، ششمین دوره 724 نفر، هفتمین دوره 1020 و 

در هشتمین دوره 408 و در المپیاد اخیر) نهمین المپیاد ( 273 نفر بوده است. 
شایان ذکر است در المپیاد ششم، خانم شیوا زرین  کمر از این استان موفق به کسب مدال برنز 

المپیاد نانو شد.
همچنین گفتنی است با توجه به پشت سر نهادن آزمون مرحله اول نهمین المپیاد دانش آموزی، 
نهاد ترویجی پژوهش سرای دانش آموزی دکتر غضنفریان زنجان یکی از فعال  ترین نهادهای استان 

در زمینه ثبت نام المپیاد بوده و تعداد 174 نفر ثبت نامی داشته است.

زنگ
نانـو 10

جشنواره 
دانش آموزی علوم و 

فناوری نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

30

4

4

۸

-

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

۲4

105

۲43

34۸

-

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

31

17

139

15۶

۶

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

11

۲۶0

4۶4

7۲4

۲

زنجان

0
0
1
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

1۸

۲04

۲04

40۸

۲

-

0
0
0
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

1۲

445

575

10۲0

4

-

0
0
0
0

استان زنجان یکی از استان های فعال در زمینه نانو است. در این 
تاش  و  فعال  و  دلسوز  دبیران  و  مسئوالن  مدیران،  همت  به  استان 
برای  بسیاری  برنامه های  و  اقدامات  پژوهشگر  و  خاق  دانش آموزان 
قابل  افتخارات  و  رتبه ها  و  شده  انجام  نانو  فناوری  توسعه  و  آموزش 
توجه ی کسب شده است. در این استان، دو آزمایشگاه دانش آموزی 
نانو وجود دارد و 19 مرکز با عنوان نهاد ترویجی ثبت شدهاند. نهادهای 
فعال این استان عبارتند از: پژوهش سرای شهید شهریاری خدابنده، 
پژوهش سرای  خرمدره،  فرهیختگان  دانش آموزی  پژوهش سرای 
دانش آموزی ابن سینا ابهر، پژوهش سرای دانش آموزی دکتر امیر اعلم 
غضنفریان زنجان و پژوهش سرای دانش آموزی دکتر حسابی زنجان، که 

به ترویج و آموزش فناوری نانو در استان می  پردازند.

خرداد ماه  1397 شماره ۸۴
زنگ
نانـو 10

  نسیم ذوقی

نانو در استان  

زنجـان  



پژوهش سرای دانش آموزی فرهیختگان خرمدره و پژوهش سرای دانش آموزی دکتر امیر اعلم غضنفریان زنجان در 
این استان مجهز به آزمایشگاه نانو هستند. این مراکز با داشتن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته از قبیل الکتروریسی، 
اسپاترینگ، سانتریفیوژ، انفجار الکتریکی سیم و ... از مراکز آزمایشگاهی مجهز شبکه توانا هستند که در سطح استان 
ترویج  و  آموزش  به  نیز  آموزشی  کارگاه های  و  برگزاری کالس  ها  با  مراکز  این  ارائه می دهند.  آزمایشگاهی  خدمات 
فناوری نانو در استان زنجان می  پردازند. الزم به ذکر است در سال 1394 پژوهش سرای دکتر امیر اعلم غضنفریان 

جزء 10 آزمایشگاه برتر شبکه توانا بوده است.
دانش آموزان استان زنجان در زمینه عملی و کار با دستگاه های آزمایشگاهی پیشتاز هستند، به طوری که در 
اولین دوره برگزاری مسابقات توانمند، دانش آموزان علیرضا کاظمی، ثنا محمدی، فاطمه فرامرزلو موفق به کسب مقام 

چهارم شدند.

 آزمایشگاه های 
آموزشی فناوری 

نانو

فرهیختگان  دانش آموزي  پژوهش سراي 
خرمدره زنجان دارای آزمایشگاه نانوی مجهز 
در  نانو  آزمایشگاهی  تجهیزات  بیش ترین  به 
سطح استان است. این آزمایشگاه توسط شبکه 
راه اندازي  و  توانا در 26 مرداد 1392 تجهیز 

شده است.
راستای  این پژوهش سرا در  رسالت مهم 
تبیین جایگاه مرکز، معرفی شبکه آزمایشگاهی 
بین مدیران، معلمان  در سطح مدارس و در 
برگزاری  با  توانست  که  بود  دانش آموزان  و 
کالس  ها و کارگاه های آموزشی از زمان افتتاح 
 5000 از  بیش  تاکنون  آزمایشگاهی  شبکه 
دانش آموز و 200 نفر از دبیران را با این مرکز 

و فناوری نانو آشنا نماید.
پژوهش  و  تحقیق  آموزش شیوه صحیح 
به دانش آموزان، ایجاد روحیه پژوهش در آنان 
مستعد،  دانش آموزان  شناسایي  همچنین  و 
در  شرکت  جهت  آنان  آماده سازي  و  جذب 
از  پژوهشي  علمي  جشنواره هاي  و  مسابقات 

اولویت های کاری این مرکز است.
این  آزمایشگاه  کارشناسان  همت  به 
مرکز در طول 4 سال گذشته دو دوره ضمن 
خدمت به میزان 60 ساعت برای دبیران علوم 
محل  در  ابهر  و  خرمدره  شهرستان  های  پایه 
پژوهش سرا برگزار شده است. همچنین طرح 
»یک روز با نانو« برای دانش آموزان پایه نهم و 
متوسطه دوره دوم در سال گذشته برای 400 

دانش آموز اجرا گردید. 

تجهیزات مرکز:
این مرکز هم اکنون مجهز به دستگاه هاي 
الکتریکي  انفجار  اسپاترینگ،  الکتروریسی، 
سیـم، التـراسونیـک، اسپیـن کوتینگ، آون، 
و  متر   pH الکتریکي،  هود، سانتریفیوژ، کوره 
انکوباتور شیکردار و کتابخانه تحقیقاتي با بیش 

از 50 جلد کتاب در زمینه فناوري نانو است.
کلیه دانش آموزان این شهرستان و شهر 
از  رایگان  صورت  به  می توانند  ابهر  همجوار 

امکانات شبکه آزمایشگاهی بهره  مند گردند.

فعالیت ها:
فعالیت هاي قابل توجه این مرکز عبارتند از:

 برگزاری طرح یک روز با نانو
 برگزاری سمینارهای آموزشی مختلف

در  نانو  آموزشی  کالس های  برگزاری   
طول سال تحصیلی

 همکاری با مدیران مدارس جهت تشکیل 
کالس های آموزشی رایگان برای دانش آموزان 

گفتنی است، از مهم ترین فعالیت های این 
مرکز برگزاری سمینارهای ترویجی نانو است. 
الی  چهار  حدود  تحصیلی  سال  هر  طول  در 
با حضور مدرسین  نانو  ترویجی  پنج سمینار 
این  در  می شود.  برگزار  نانو  ستاد  الف  تراز 
سمینارها دانش آموزان با مفاهیم فناوری نانو 
آشنا شده و همین امر انگیزه مراجعه حضوری 
آنان به پژوهش سرا برای انجام پروژه های نانو 

را افزایش می دهد.              

معرفی پژوهش سراي دانش آموزي فرهیختگان شهرستان خرمدره 
 ابوالفضل یوسفعلی، مدیر پژوهش سرا
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علیرضـا کاظمـی، دانش آموز پایه یازدهم اسـتعدادهای درخشـان 
شـهید بهشـتی 1 اسـتان زنجـان هسـتم. مـن از کودکی بـه مباحث 
شـیمی عالقمنـد بـودم و بـا خوانـدن کتاب  هـای پایه موضوعـات آن 
را دنبـال می  کـردم. در یکـی از روزهـای تابسـتان پـس از اتمـام پایه 
هفتـم، در اردوی تابسـتانی تیـم ملی زیر 21 سـال گلف بـودم که در 
فصـل سـوم جلـد دوم کتاب شـیمی عمومی بـا نگرش کاربـردی علم 
نانو در شـیمی و نانوشـیمی آشـنا شـدم. ایـن علم تا جایـی برای من 
جـذاب بـود کـه در کم ترین زمـان ممکن کتب نشـرهای دانشـگاهی 
ایـن رشـته را از خیابـان انقالب تهیه و شـروع به مطالعـه کردم؛ حتی 

بخاطـر فـرار از اردو و خریـد کتاب هـا جریمه شـدم. 
مطالعـات مشـتاقانه مـن در ایـن زمینـه تا اواخـر دوره هشـتم و 
ابتـدای دوره نهـم ادامـه پیدا کرد. پـس از مدتـی از فعالیت  های نانو و 
تحقیقاتـش در ایـران اطـالع پیـدا کـردم و با سـتاد نانـو و همین طور 
وب سـایت باشـگاه نانو )nanoclub.ir( آشـنا شدم. سـپس از برگزاری 

المپیـاد نانـو و برنامه هـای کشـوری و اسـتانی این مراکز مطلع شـدم 
و بـا راهنمایـی دوسـتانم بـا پژوهشـگاه های موجـود در شهرسـتان و 
همین طـور پژوهش سـرای دکتـر امیـر اعلـم غضنفریـان زنجان آشـنا 
شـدم. مطالعاتم با کمک مدیر، اسـتاید و مسـئولین این پژوهش سـرا 
هدفمنـد شـد و باعـث تولیـد ایـده و حضـور در جشـنواره و المپیـاد 
دانش آمـوزی نانـو گردیـد که در نهایت موفق به کسـب مقام اسـتانی 
المپیـاد نانـو و رتبه دوم در جشـنواره نانو شـدم. بـرای انجام مطالعات 
و آزمایش هـا جهـت عملـی کـردن ایده هایـم بخصوص برای مسـابقه 
توانمنـد در بخش کار با دسـتگاه الکتروریسـی و تولیـد نانوالیاف مقام 
دوم را کسـب کردم و همچنین شـرکت در جشـنواره نانو از آزمایشگاه 
شـیمی و نانـو پژوهش سـرا اسـتفاده کـردم. بـرای انجـام مطالعـات و 
اسـتفاده از امکانـات بیش تـر نیـز از طریق مسـئولین پژوهش سـرا به 
بخـش تحصیـالت تکمیلـی علوم پایـه دانشـگاه زنجان معرفی شـدم.  
اکنـون در حـال ثبـت یک مقالـه ISI در حوزه سـنتز کوانتـوم دات  ها 
و مطالعـه بـر روی روشـی نویـن بـرای تصویربـرداری از فعالیت هـای 
بـا تـالش، صبـر و همین طـور  امیـدوارم  نورونـی در مغـز هسـتم. 
اسـتعانت از قـادر مطلـق بتوانـم بـرای جامعـه علمـی و همین طـور 

صنعـت ایران فـردی مفید باشـم.
در انتهـا پـس از حمـد و سـپاس خداونـد از الطـاف بیکرانش، از 
همـه اسـاتیدی کـه در جهـت رشـد مـن و کشـورم تـالش می کنند 
و همچنیـن از حمایت  هـا و زحمـات مدیریت محترم پژوهش سـرای 
امیـر اعلـم غضنفریان زنجان خانـم فاطمه روحانی تشـکر و قدردانی 

می  نمایم.

 همراه با 

علیرضا کاظمی
دانش آموز کوشا و موفق 

پژوهش سرای دکتر امیر اعلم 
غضنفریان زنجان



        ارتباط رشته با فناوری نانو
فناوری نانو در رشـته زیست شناسـی به قدری تاثیرگذار اسـت که در مقطع کارشناسـی ارشـد گرایـش نانوفناوری پزشـکی را به 
خـود اختصـاص داده اسـت. این گرایش بـه ما این امـکان را می دهـد تا با دسـت ورزی ژنتیکی سـلول ها  مـواد جدیدی را با اسـتفاده 
از روش هـای جدیـد، توسـط خود سـلول و بدون نیاز بـه ابزارهـای خاص بیرونی بسـازیم. اخیـرا مطالعـه و تحقیق بر روی سـلول های 
بنیـادی با اسـتفاده از فنـاوری نانو، توجـه محققان این رشـته را به خود جلـب کرده اسـت. تولید فیبرهـای نوری که قابلیت شناسـایی 
مولکول هـا را دارنـد، نانوپوشـش های کـه ویروس هـای خطرناکـی نظیر ویـروس ایـدز را در خود می پوشـانند و بـه آنها اجـازه خروج 

نمی دهنـد از جملـه مواردی هسـتند که توسـط محققان زیست شناسـی مـورد  مطالعه و بررسـی قـرار گرفته اند.

زنگ
نانـو 13معرفی رشته تحصیلی 

با توجه به نقش انکارناپذیر موجودات زنده در ابعاد مختلف زندگی بشر، از 
مطالعه  و سوخت، ضرورت  غیر سنتزی  داروهای  انواع  تا  گرفته  پوشاک  و  غذا 
وسیع و دقیق جنبه های مختلف موجودات زنده بر کسی پوشیده نیست. دو رشته 
زیست شناسی و زیست شناسی سلولی و مولکولی که در گروه علوم پایه قرار دارند 
با هدف شناخت چگونگی عملکرد سیستم های زنده و تعامالتشان با یکدیگر و با 
محیط غیر زنده شکل گرفته اند. دوره کارشناسی رشته زیست شناسی دارای چهار 
گرایش دبیری، عمومی، گیاهی و جانوری و دوره کارشناسی رشته زیست شناسی 
سلولی مولکولی دارای پنج گرایش ژنتیک، میکروبیولوژی، زیست شناسی سلولی و 

مولکولی، بیوشیمی و بیوفیزیک است.

نیازمندی ها
 برای ورود به رشته

داوطلبــان گروه آزمایشـی تجربی 

رتبه  شوند.  رشته  این  وارد  می توانند 

الزم برای ورود به دانشگاه های برتر با 

و گرایش های مختلف  مناطق  به  توجه 

قبولی  مثال جهت  برای  است.  متفاوت 

شهیـد  دانشگاه  و  تهـران  دانشگاه  در 

بهشتی و دانشگاه اصفهان رتبه کشوری 

زیر 10000 و سایر دانشگاه های دولتی 

رتبه زیر 20000 مورد نیاز است.

  سحر بیگ زاده

توانمندی ها و 
استعدادهای موردنیاز 

دقت،  فراوان،  پشتکار  و  صبر 
حافظه ی قوی در به خاطر سپردن 
فیزیـک  زیست،  )شیمـی،  دروس 
و ریاضـی(، عالقـه بـه کـارهــای 
نسبتا خوب  اشراف  آزمایشگاهی  و 
به زبان انگلیسی از جمله عوامل الزم 
برای موفقیت در این رشته هستند، 
که بین موارد ذکر شده عالقه نقش 

بسیار مهمی را بازی می کند.      

آن دروس دانشگاهی رشته زیست شناسی دروس دانشگاهی مختلف  گرایش های  به  توجه  از با  اعظمی  بخش  ولی  است  در دروس این رشته، آزمایشگاهی هستند. متفاوت  رشته  این  دروس  مهم ترین  بیوشیمی، از  می توان  مختلف  ویروس زیست شناســی جانــوری و گیاهــی، گرایش های  ژنتیک،  مبانی  شناسی، تکامل، اکولوژی و آمار زیستی میکروبیولوژی، 
را نام برد.

  معرفی رشته ی

زیست شناسی

     
آینده شغلی

دانش آموختگان در این رشته 
می توانند به عنوان کارشناس در وزارتخانه ها، 

سازمان ها و موسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت 
محیط زیست، منابع طبیعی، مراکز ذخایر ژنتیکی 
کشور، موزه های علوم طبیعی، فضای سبز سازمان 
شهرداری، صنایع پزشکی، غذایی و دارویی، تولید 

و عرضه مواد و ابزارهای آزمایشگاه های 
زیستی و تشخیص پزشکی مشغول به 

کار شوند.

محدودیت های رشته
نقش  این رشته  به  عالقمندی 

بسیار مهمی برای موفقیت در آن 

کارهای  به  عالقه  که  چرا  دارد. 

و  صبر  داشتن  و  آزمایشگاهی 

بسیار  گرفتن  نتیجه  برای  حوصله 

مهم است از این رو توصیه می شود 

رشته  این  به  عالقه ای  که  کسانی 
ندارند سراغ آن نروند.

دانشگاه های معروف 
دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، 

تربیت مدرس، فردوسی مشهد و 
اصفهان از دانشگاه های برتر در این 

رشته هستند.

مراکز 
فعال نانوی مرتبط

از مراکز فعال نانوی مرتبط می توان 

شرکت دانش بنیان اکسیر نانو سینا، شرکت نانو 

دارو پژوهان پردیس، شرکت نانو مبنا ایرانیان، 

شرکت زیست ابزار پژوهان، شرکت نانوپوشش 

فلز و پژوهشگاه ابن سینا )فناوری های نوین 

علوم زیستی جهاد دانشگاهی( را
 

نام برد.



کاربرد های فناوری نانو در 

کشاورزی

کشاورزی دقیق

با استفاده از نانوحسگرها می توان متوجه شد که هر قسمتی 
از مزرعه به چه میزان مواد غذایی و سم نیاز دارد. با این کار بازده 
اقتصادی مزرعه باالتر می رود، آلودگی  های زیست محیطی کاهش 
می  یابد و از آب و سایر مواد به صورت کم تر و هدفمند استفاده 
می شود. تمام این موارد با استفاده از نانوحسگرهایی که تغییرات 
اندازه گیری  باال  با دقت  و  مقادیر کم  در  را حتی  عوامل مذکور 

می کنند، میسر می شود.

تصفیه پساب به کمک نانوفیلتراسیون

با استفاده از سامانه های نانوفیلتراسیون می توان پساب  ها را تصفیه کرد 
و آنها را به حد استاندارد کشاورزی رساند. از کاربردهای قابل توجه این 
سیستم ها تامین آب مورد نیاز کشاورزی در بسیاری از مناطق محروم است.
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 محمد فرهادپور

ــی  ــای اساس ــد چالش  ه ــه می توان ــن جنب ــو از چندی ــاوری نان فن
موجــود در حــوزه کشــاورزی را حــل کنــد. یکــی از کاربردهــای 
ــاورزی و  ــوالت کش ــالح محص ــوزه، اص ــن ح ــو در ای ــاوری نان فن
بهــره وری باالتر از آنهاســت. کاربــرد دیگر، اســتفاده از نانوکودهایی 
اســت کــه باعــث رشــد بهتــر و ســریع تر گیاهــان می شــود کــه 
ــه ثمــر رســیدن محصــوالت را نیــز  ــرای ب کاهــش مصــرف آب ب
بــه همــراه دارد. از دیگــر کاربردهــای فنــاوری نانــو در کشــاورزی 
می تــوان از گیاه پزشــکی، بهبــود آفت  کش هــا، نانوحســگرهای 
زیســتی و بازیافــت ضایعــات و ســایر مــوارد کــه در ادامــه توضیــح 

ــرد. ــام ب ــوند، ن داده می ش



مقادیر بسیار باالیی از محصوالت کشاورزی 
قبل از رسیدن به دست مشتری کیفیت خود 
را از دست می دهند. یکی از عوامل مهم دخیل 
امر نفوذ اکسیژن به داخل بسته بندی  این  در 
نانوذرات  از  استفاده  صورت  در  آنهاست. 
نفوذ  از  می توان  نانورس  ها  مثل  پرکننده ای 
عوامل تسریع  کننده کاهش کیفیت محصوالت 
را  آنها  عمر  و  کرد  جلوگیری  کشاورزی، 
نانوذرات  از  استفاده  با  همچنین  داد.  افزایش 
در  روی  اکسید  نانوذرات  مثل  باکتری  ضد 
مواد  شدن  خراب  از  می توان  نیز  بسته بندی 

برای مدت طوالنی  تری جلوگیری کرد.

بسته بندی هوشمند محصوالت کشاورزی

نانوکودها
بـا اسـتفاده از کود هـای نانویـی می تـوان رشـد گیـاه 
را سـریع تر و بهتـر کـرد. محصـول مـورد  نظـر بـا کیفیـت 
بیش تـر و در زمـان کوتاه تـری آمـاده می شـود. از آنجـا کـه 
محصـول زودتـر به ثمـر می رسـد، آب کم تـری نیـز مصرف 
می گـردد. همچنیـن کشـاورز محصـوالت بیش تـری را در 
مـدت زمـان مشـابه می توانـد تولیـد کنـد کـه باعـث بهره-
 وری اقتصـادی باالتـر می شـود. نکتـه مهـم در مـورد ایـن 
نانوکود هـا ایـن اسـت کـه اسـتفاده از آنهـا نبایـد خطـری 
بـرای سـالمتی انسـان و آلودگـی خاک و آب داشـته باشـد. 
از جملـه ی ایـن کودهـا می تـوان نانـوذرات اکسـید آهـن و 
اکسـید روی را نـام بـرد که باعـث رسـاندن مواد مغـذی به 

ریشـه گیـاه و مزایـای مذکـور می شـوند.

منابع
www.nano.ir
www.nanowerk.com
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کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

گاز اتیلن باعث رسیدن زودهنگام میوه  ها و سبزی  ها می شود. در 
نگهداری میوه ها و سبزی  ها  انبار  از  اتیلن  صورت جذب و جداسازی 
می توان آنها را برای مدت بیش تر نگهداری کرد. نانوجاذب  هایی مانند 
نانوزئولیت  ها گزینه ی کاربردی مناسبی برای جذب گاز اتیلن هستند. 

آفت  کش  ها و سموم نانویی

بـا  سـمومی  می تـوان  نانوکپسـول ها  و  نانـوذرات  از  اسـتفاده  بـا 
قابلیـت رهایـش کنتـرل شـده یـا تاخیـری، بـا تاثیرگـذاری بیش تـر و 
سـازگار با محیط زیسـت را تولید کـرد. در نتیجـه با اسـتفاده از مقادیر 
کم تـری از این سـموم نسـبت به سـموم رایج می تـوان نتایـج بهتری را 
مشـاهده کرد. به عـالوه اینکه اسـتفاده از این سـموم خطـرات کم تری 
را برای سـالمت انسـان  ها و محیـط  زیسـت دارد. برای مثال با اسـتفاده 
از نانوامولسـیون  هایی کـه سـموم را کپسـوله کرده انـد می تـوان سـموم 
را بـه صـورت هوشـمند بـه گیـاه رسـاند کـه موجـب کاهـش میـزان 

اسـتفاده از سـم و پایـداری بیش تـر آن می شـود.



لطفـا خودتـان را معرفـی کنیـد. عنـوان طـرح شـما چه بـود و در 
جشـنواره چـه رتبه ای داشـت؟

نیلوفـر ابراهیمـی هسـتم، پایـه یازدهـم دبیرسـتان نیـک آهنگ از شـهر 
اصفهـان. عنـوان طـرح مـا »بررسـی اثر جـذب پرتوهـای پر انرژی X توسـط 
نانوالیـاف کیتوسـان« بـود و جزء چهل طـرح برگزیده جشـنواره دانش آموزی 

نانـو قـرار گرفت.

برای ما بفرمایید چرا به موضوعات نانو عاقمند شدید؟
مـن چندیـن جلسـه در کالس هـای آموزشـی نانـو شـرکت کـرده بـودم. 
ویژگی هـای خـاص و منحصـر بـه فـرد فنـاوری نانـو و گسـتردگی آن بـرای 
حـل مشـکالت و نیازهـا، مـن را ترغیـب کـرد تـا پژوهشـی در ایـن زمینـه 

باشم. داشـته 

چطـور شـد کـه تصمیـم گرفتیـد روی ایـن موضـوع کار کنیـد؟ 
جذابیـت موضـوع بـرای شـما چـه بـود؟

جذابیـت ایـن طـرح برای مـا تهیه الیافی بـود که بتواند در تمـام مراکزی 
کـه از اشـعه X اسـتفاده می کننـد بـه کار گرفتـه شـود و خطـرات ناشـی از 

کارکـردن بـا ایـن اشـعه را تا حـد زیادی کاهـش دهد.

 پیش بینی خودتان از رتبه ی طرحتان چه بود؟
از آنجایـی کـه پروژه هـای گوناگونی در جشـنواره ارائه می شـود نمی توان 
رتبـه خاصـی را پیش بینـی کـرد، امـا انتظار داشـتیم طرحمـان در بین چهل 

طـرح برگزیده قـرار گیرد.

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟ 
تا جایی که ما تحقیق کردیم این طرح نمونه داخلی و خارجی ندارد.

پرتوهای  جذب  اثر  »بررسی  طرح 
کیتوسان«  نانوالیاف  توسط   X پرانرژی 
مرادی،  روشنک  ابراهیمی،  نیلوفر  توسط 
سرپرستی  و  کاشی  فاطمه  باقرپور،  نازلی 
دبیرستان  و حمایت  اسدا... شهرانی  آقای 
غیرانتفاعی نیک آهنگ کوثر شهر اصفهان 
هشتمین  در  طرح  این  است.  شده  انجام 
جزء  نانو  فناوری  دانش آموزی  جشنواره 

یکی از 40 طرح برتر قرار گرفت. 
بـا  کـه  را  مصاحبـه ای  ادامـه  در 
نیلوفـر ابراهیمی به نمایندگی از این گروه 

انجام داده ایم با هم می خوانیم:

 سمیه زمانی

زنگ
نانـو 16

گفتگو با 

نیلوفر ابراهیمی 
پژوهشگر جوان هشتمین جشنواره 

دانش آموزی نانو 
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زنگ
نانـو 17اخبار 

نتیجـه طرح شـما در کدام صنایـع و چه بخش  هایـی کاربرد 
دارد؟

ایـن نانوالیـاف را می تـوان بـه عنوان گزینه مناسـبی بـرای تهیه 
پوشـش و محافـظ در برابـر اشـعه X به صنعـت معرفی کرد.  

لطفـا توضیـح کوتاهی از مراحـل کار آزمایشـگاهی تان برای 
بدهید.  ماهنامـه  مخاطبان 

ابتـدا مخلوطـی از کیتوسـان، پلـی کاپروالکتـون، پلـی وینیـل 
الـکل، ژالتیـن و ... بـه نسـبت  های مختلـف و در دمـای مشـخص 
تهیه شـد. سـپس محلول نهایی در دسـتگاه الکتروریسـی قرارگرفت. 
قابلیـت جـذب اشـعه X نانوالیـاف تولیـد شـده بـا مراجعـه بـه یـک 
مرکـز رادیولوژی پرتودهی بررسـی شـد. بعد از آن، ایـن نمونه و یک 
نمونـه نانوالیـاف بدون اثر اشـعه به روش DLS مشـخصه یابی شـدند. 
تصاویـر SEM نیـز از نمونه هـا گرفتـه شـد. در نهایـت بررسـی نتایج 
بدسـت آمـده نشـان داد کـه نانوالیـاف تولیـد شـده توانسـته اسـت 
اشـعه X را جـذب نمایـد. جـذب پرتـوی پرانـرژی X باعث گسسـت 

نانوالیـاف و تغییـر انـدازه آنهـا شـده بود.

 انجـام مراحـل آزمایشـگاهی چقـدر طـول کشـید؟ آیـا با 
مشـکاتی نیـز مواجـه بودید؟

خداروشـکر بـا مشـکلی مواجـه نشـدیم، امـا انجـام تحقیقات در 
حـدود دو مـاه و انجـام آزمایش هـا و اعـالم نتایـج آن چنـد هفتـه 

کشـید. طول 

نتایـج آزمایش  هایتـان را چگونه بررسـی کردید؟ آیـا نتایج 
بودند؟ قبـول  قابل 

بلـه، نتایـج قابـل قبـول بودنـد بـا بررسـی آزمایش  هـای انجـام 
شـده نتیجـه گرفتیـم کـه فرضیه ارائه شـده ما در این رابطه درسـت 

اسـت. بوده 

 آیا تصمیم دارید روی این موضوع و توسعه آن کار کنید؟ 
بلـه، می خواهیـم کار روی ایـن طـرح را ادامـه دهیـم و ایـن کار 
نیـاز بـه یـک برنامه جامـع دارد تا بتوانیـم آن را به مرحلـه تجاری و 

تولیـد انبوه برسـانیم.

دوست دارید در چه زمینه ای مشغول به کار شوید؟ 
مـن عالقـه دارم پزشـک باشـم و در ایـن حـوزه پژوهش  هایـی 
بـه کمـک علـم نانـو و رفـع بعضـی نیازها انجـام دهـم و بتوانـم فرد 

موفقـی در جامعـه باشـم.

و بـه عنوان سـوال آخـر آیا دوسـتانتان را نیز تشـویق می
 کنیـد در زمینـه نانو تحقیق کننـد؟ چرا؟ 

بلـه ، صـد در صـد. حتمـا دوسـتانم را بـه فعالیت در ایـن زمینه 
تشـویق می کنـم، چـون مباحث فنـاوری نانو بسـیار جالـب و جذاب 

. هستند

جشـنواره فنـاوری نانـو در نگـرش شـما نسـبت بـه حوزه 
پژوهشـی چـه اثری داشـته اسـت؟

بـه مـا یاد داد بـرای انجام تحقیـق و حل یک مشـکل باید ضمن 
صبـور بودن تالش زیادی داشـت.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو

جشنواره فناوری نانو 
تاثیری در روند تحصیلی شما 

داشته است؟
در روند تحصیلی ما بســیار تاثیرگذار بوده، 

چرا که به ما آموخت برای رســیدن به 
هر هدفی باید ســخت تالش کرد.



استفاده از نانوذرات TIO2 جهت بهبود 
عملکرد فیلترهای تصفیه ی آب آشامیدنی

ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی
دستگاه های  از  استفاده  زمان  در  ایمنی  حفظ  برای  به طورکلی 
موجود در آزمایشگاه باید موارد زیر را به عنوان اصول اساسی کاربرد 

آنها در نظر داشته باشید:
 حتما قبل از استفاده از دستگاه ها دفترچه راهنما و دستورالعمل 

کار با آنها را مطالعه کنید.
و  خبره  پرسنل  به  را  دستگاه ها  اصالح  و  سرویس  نصب،   

متخصص واگذار نمایید.
 برای شکستن قفل های ایمنی تالش نکنید.

در ادامه مطالب ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی، در این قسمت به 
معرفی اصول ایمنی طیف سنج جذب اتمی می پردازیم.

اصول ایمنی طیف سنج جذب اتمی

طیف  با  آنالیز  برای  نمونه ها  آماده سازی  زمان  در 
سنج جذب اتمی، اغلب از مواد آتشگیر، سمی و خورنده 
استفاده می شود. لذا حتما با خواص فیزیکی، شیمیایی 
و سمیتی این مواد آشنا شوید و احتیاط های ایمنی ذکر  هم

رد
چها

ت 
سم

ق
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ایران  مناطق  بسیاری  در  آشامیدنی  آب 
از جمله استان یزد دارای امالح زیادی است 
که برای سالمتی انسان در دراز مدت مشکل 
سبب  امالح  این  وجود  بود.  خواهد  آفرین 
رشد سریع باکتری و انواع میکروب  ها در آب 
می شود. حذف امالح و از بین بردن میکروب  ها 
با استفاده از روش  های معمول با هزینه های 
فیلترهای  این  بر  عالوه  است.  روبرو  زیادی 
موجود در بازار قادر به تصفیه کامل آب و از 

بین بردن باکتری  ها و میکروب ها نیستند.
استفاده از نانوالیاف برای تولید فیلتر به 
پایین و مزایای  افزایش کارایی، هزینه  دلیل 
توجه  مورد  بسیار  اخیر  سال  های  در  باال 
نانوالیاف  مقاله  این  در  است.  گرفته  قرار 
نانوکامپوزیتی به منظور استفاده در فیلترهای 
تصفیه آب آشامیدنی تولید شده است. برای 
تهیه این نانوالیاف از PAN )پلی اکریلونتریل( 
به عنوان پلیمر بستر و نانوذرات دی اکسید 

دی  گردید.  استفاده   )TIO2( تیتانیوم 
بودن  دارا  دلیل  به  تیتانیوم  اکسید 
تصفیه  جهت  مطلوب  بسیار  خواص 
زیست  میکروبی،  ضد  جمله  از  آب 
سازگاری و فوتوکالیست بودن آن برای 
تولید فیلتر نانوکامپوزیت مناسب است. 
اکسید  دی  نانوذرات  حضور  طرفی  از 

تیتانیوم در بستر نانوالیاف باعث بهبود آرایش 
الیاف شده و قطر الیاف نیز کاهش می یابد.

نـانـوالیــاف  ابتـدا  پژوهش  ایــن  در 
نانوکامپوزیتــی تولیــد شد. به همین منظور 
10درصد  غلظت  با    PAN پلیمری  محلول 
وزنی در حالل DMF )دی متیل فرم آمید( 
همزن  روی  بر  ساعت   4 مدت  به  و  آماده 
مغناطیسی قرار داده شد تا محلول یکنواخت 
نانوذرات  کردن  پخش  برای  آید.  به  دست 
نیز    PAN محلول  در  تیتانیوم  اکسید  دی 
نیرو  حداکثر  با  فراصوت  همزن  دستگاه  از 
سپس  گردید.  استفاده  مدت10دقیقه  به 
نانوکامپوزیتی  نانوالیاف  و  خالص  نانوالیاف 
تولیدی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی 

روبشی )SEM( مورد بررسی قرار گرفتند.
بر  تولیدی  نانوکامپوزیتی  نانوالیاف 
پلی  جنس  از  فیلتری  پارچه  یک  روی 
ادامه  در  تا  شد  الیه نشانی   )P.P( پروپلین 

جهت بررسی کارایی آن در فیلتراسیون آب 
آشامیدنی مورد استفاده قرار گیرد.

تولیدی در شرایط مختلف  نانوالیاف 
تولید و مورد بررسی واقع شد تا شرایط 
ساختاری  عیوب  و  قطر  نظر  از  بهینه 

ایجاد شده به دست آید.
 2 شکل  تصاویر  در  که   همان طور 
دی  نانوذرات  از  استفاده  می شود،  دیده 
عیوب  کاهش  باعث  تیتانیوم  اکسید 
ساختاری نانوالیاف شده و همچنین قطر 
نانوالیاف از 200 به 190 نانومتر کاهش 

یافته است.

نویسندگان:
ایمان زمانیان، محمد صادق 
خاکزار، حامد پور رضاییان

استاد راهنما: ابولفضل محمودی

باشگاه علمی پژوهشی جوان، 
استان یزد

شکل 1. نانوالیاف PAN خالص با بزرگنمایی 2000 

شکل 2. تصاویر مربوط به نانوالیاف نانوکامپوزیتی حاوی TiO2 الف(بزرگنمایی 2000     ب و ج(بزرگنمایی 5000

جبالف
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ساالنه بیش از سه میلیون نفر در جهان، 
جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می دهند 
که نود درصد این تلفات به کشورهای توسعه 
کربن،  اکسید  مونو  می شود.  مربوط  یافته 
دی اکسید کربن، اکسید های گوگرد و به ویژه 
و  نیتروژن  اکسیدهای  و  گوگرد  اکسید  دی 
علی الخصوص دی اکسید نیتروژن از مهم ترین 

آالینده  ها هستند. 
فرآیند  در  نانو  فناوری  از  استفاده 
فیلترسازی گازهای آالینده از اهمیت خاصی 
بر  زیادی  مطالعات  امروزه  و  است  برخوردار 
روی آنها انجام گرفته است. بررسی  های انجام 
اندازه  توزیع  که  نانوفیلتری  داد،  نشان  شده 
گازهای  بتواند  و  باشد  متفاوت  آنها  حفرات 
آالینده را بر اساس اندازه هایشان جذب کند، 
نیکل  متخلخل  نانوذرات  است.  نشده  ساخته 
به دلیل داشتن ویژگی  هایی همچون فراوانی 
به  تمایل  و  بودن  ارزان  زمین،  کره  در  زیاد 
داشتن پیوندهای زیاد، گزینه مناسبی جهت 
آالینده  گازهای  انداختن  دام  به  و  جذب 
هستند. در این طرح نانومواد متخلخل نیکل با 
یک روش سریع و ارزان قیمت تابش فراصوت 

)اولتراسونیک( تولید شدند. 
از  محلولی  نیکل،  نانومواد  سنتز  برای 
نیکل نیترات و لینکر 1 و 3 و 5 پیریدین تری 

کربوکسییلیک اسید در آب دو بار تقطیر حل و 
وارد محفظه اولتراسونیک شد. این محلول تحت 
 17 واکنش  زمان  با  اولتراسونیک  امواج  تاثیر 
دقیقه و سطوح مختلفی از توان اولتراسونیک، 
در  قرار گرفت.  در دمای 70 درجه سانتیگراد 
رنگ  سبز  بلورهای  ساعت   24 از  پس  نهایت 
مربوط به نانومواد متخلخل نیکل بدست آمد.  به 
منظور اطمینان از تشکیل نانوساختار از طیف 
مادون قرمز استفاده شد، میکروسکوپ الکترونی 
روبشی )SEM( و روش جذب نیتروژن به ترتیب 
را  ذرات  حفرات  اندازه  توزیع  و  مورفولوژی 
مشخص کرد. در پایان نیز از دستگاه جذب گاز 
استفاده شد تا مقادیر جذب انواع گازهای آالینده 
دی اکسید،  کربن  مونواکسید،  کربن  همچون 
متان  و  گوگرد دی اکسید  نیتروژن دی اکسید، 

توسط نانومواد متخلخل مشخص شود. 

نتیجه ها و بحث 
کننده  تایید  نمونه  قرمز  مادون  طیف 
نتیجه  در  و  لینکر  و  فلز  بین  پیوند  تشکیل 
پیوند  وجود  است. همچنین  نانومواد  تشکیل 
بین نیکل و نیتروژن نیز نشانگر این موضوع 

است.
نیکل  متخلخل  نمونه   SEM تصویر 
ذرات  این  مورفولوژی  می کند  مشخص  نیز 

بررسی  است.  یکنواخت  آنها  توزیع  و  کروی 
تست جذب نیتروژن نمونه  ها نیز نشان  دهنده 
است.  گازها  جذب  برای  آنها  باالی  سطوح 
متفاوت  نیز  حفرات  اندازه  توزیع  همچنین 
است که این موضوع کمک شایانی به جذب 
مختلف خواهد  اندازه های  با  مختلف  گازهای 
هم  گاز  جذب  به  مربوط  آزمایش های  کرد. 
جذب  در  شده  تهیه  نانوفیلتر  کارایی  موکد 

گازهای آالینده مورد آزمایش است.

شده در مباحث قبل را به کار بندید. 
برای حفاظت از چشم از عینک ایمنی استفاده نمایید.

گاز  سیستم  و  فاضالب  شعله،  صحت  از  کار  به  شروع  از  قبل 
اطمینان حاصل نمایید.

هنگامی که دستگاه در حال کار است از نگاه کردن 
به شعله یا کوره بدون عینک حتما خودداری کنید.

المپ های هالوکاتد تحت فشار منفی هستند و 
و  کردن  جابجا  در  انفجارشان  از  ممانعت  منظور  به 

استفاده از آنها دقت نمایید.
در مواقع کار با این دستگاه مواجهه با گازهای 

تحت فشار و مواد شیمیایی سمی و آتشگیر اجتناب ناپذیر است. 
به  زدن  دست  از  است  استفاده  حال  در  دستگاه  که  هنگامی 

قسمت های گرم شده آن اجتناب نمایید.
مطمئن شوید که پمپ ها بیرون آزمایشگاه قرار گرفته اند چراکه 
پمپ دودکش ممکن است حاوی مقادیر ناچیزی از نمونه های تجزیه ای، 

محلول ها و واکنشگرهای گازی باشد.
روغن پمپ استفاده شده نیز ممکن است حاوی مقادیر ناچیزی 
از نمونه های تجزیه ای باشد و باید به عنوان ضایعات خطرناک با آنها 

رفتار کرد.

ساخت نانوفیلتری جدید با کارایی باال به 
 منظور کاهش آالینده های صنعتی

نویسندگان:
پیام میری جهرمی، علی نژاد 

مایری

استاد راهنما: قاسم سرگزی

دبیرستان استعدادهای 
درخشان عامه حلی، ناحیه 

دو شهرستان کرمان

شکل1. شماتیک ساده  ای از ساخت نانومواد متخلخل 
نیکل به کمک روش اولتراسونیک

توسط  گازی  آالینده های  انواع  جذب   .2 شکل 
نانومواد متخلخل نیکل
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سخن بزرگان
پیگیری کنجکاوی شما رازی است برای 

رسیدن به موفقیت

به نظر شما چگونه می توان 
انگیزه دانش آموزان برای 
مطالعه کتاب های علمی و 
به خصوص نانو را افزایش 
داد؟  همچنین فکر می کنید 

چه کاستی هایی در زمینه 
انتشارات نانو وجود دارد؟

دورهمی

دورهمی

زنگ
نانـو 20

نبا سلیم زاده
 کارشناس آزمایشگاه پژوهش سرای 

مالصدرا کرج

انگیزه دانش آموزان را می توان با برگزاری 
مسابقات کتابخــوانی، مناظــره و بحث هــای 
موضوعی در این زمینه افزایش داد. کاستی هایی 
که در زمینه انتشارات نانو وجود دارند، عدم 
وجود کتب مناسب جهت تدریس در مدارس با 
سطحی متوسط و مرتبط با مباحث کتب درسی 
برای مقاطع مختلف است. اکثر کتاب های چاپ 

شده یا خیلی ساده هستند و یا خیلی تخصصی.

یوسف شالگه
دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی مقطع دکتری 
عمومی، برگزیده سه دوره المپیاد نانو و مدرس نانو

بـه نظـرم اولیـن برخـورد دانش آمـوز بـا 
یـک موضـوع علمـی بسـیار مهـم اسـت. برای 
مثـال انجـام آزمایش های جذاب و نشـان دادن 
خـواص عجیـب نانومـواد بـه صـورت عملـی، 
طراحـی آزمایش ها و کلیپ هـای جذاب اهمیت 
زیـادی دارد. ایـن امـر باعـث ایجـاد انگیـزه در 
دانش آمـوز، بـرای مطالعـه و آشـنایی بیش تـر 
بـا ایـن فنـاوری می گـردد. از طرفـی بسـیاری 
از کتـب موجـود نیـاز بـه بازنگـری دارنـد چرا 
کـه بیش تـر آنهـا بـه نوعـی برگـردان مقاالت 
علمـی هسـتند. راه دیگـر افزایـش عالقمنـدی 
ارتبـاط  بـرای  بسـتری  ایجـاد  دانش آمـوزان، 
میـان عالقمنـدان به علـوم مختلف اسـت. این 
فضاهـا )از جملـه فضاهـای فارومی، شـبکه های 
اجتماعـی علمـی و ...( باعـث هم افزایـی علمی و 
انگیزه بخشـی به افراد می شـود و بسـتر مناسبی 

بـرای تبـادل اطالعات اسـت.

احمد سلیمی
دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی رشته ریاضی 

فیزیک، دارنده مدال طالی هشتمین دوره 
المپیاد نانو، بندر عباس:

یکی از راه های این کار، آموزش به زبانی 
ساده تر است. دانش آموزانی که در پایه های 
پـایین تـر هستـنـد بعضـًا پس از مطالعـه ی 
کتاب هـا و مشاهـده  بـرخی از پیچیدگـی ها، 

قید فعالیت های علمی را می زنند.

شهناز اسالمی
 کارشناس آزمایشگاه پژوهش سرای بصیرت 

شهرری
باید چشم انداز مناسبی برای دانش آموزان 
در زمینه نانو ترسیم شود. تولید محتوا در علوم 
و فناوري نانو باید در سطح دبیرستان نهادینه و 
اجرایي شود، بسیاري از دانش آموزان هنوز با این 
علم روز بیگانه هستند. محتواي کتب نانو بسیار 
پراکنده و غیرمنسجم است و این موضوع باعث 
کاهش رغبت دانش آموزان می شود، به عنوان 
نانو که  فناوري  و  نمونه کتب آبي رنگ علوم 
براي المپیاد طراحي شده جذابیت تصویري ندارد. 

همچنین ترجمه کتب نانو مناسب نیست.

مریم باقری
 کارشناس آزمایشگاه پژوهش سرای 

فرهیختگان ایالم:
انگیزه دانش آموزان به مطالعه کتاب های 
این حوزه را می توان با طراحی آزمایش های 
سـاده و جذاب که بیانگر کاربردهای نانو در 
زندگی باشد، افزایش داد. نکته مهم این است 
برای همه دانش آموزان  این آزمایش ها  که 
کاستی هـای  زمینـه  در  باشد.  اجـرا  قابـل 
تصویرسازی  عدم  می توان  نانـو  انتشـارات 
تحصیلی  پایه  به  توجه  عـدم  منـاسب، 
و  مطالب  بودن  همگانی  و  دانش آمـوزان 
پیچیده کردن مطالب با فرمول های پیچیده 

را نام برد.

 سحر بیگ زاده

آلبرت انیشتین

سیده فاطمه الفحام
برگزیده دو دوره المپیاد نانو، دکترای عمومی پزشکی، دانشگاه 

علوم پزشکی ایران، شهرری
خیلی نمی توانم در این باب نظر بدهم اما به عنوان فردی که از 
دوره دانش آموزی تا االن که دانشجوام با نانو سرکار داشتم 
می گویم که بزرگ ترین مشکل مسابقات، آزمون ها و منابع در 
حیطه نانو، تخصصی نبودنشان هست خصوصا مسابقات و این به 

شیوه خود باعث دلزدگی می شود.
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