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حضور 6000 نفر از دانش آموزان تهران در طرح بزرگ سمینارهای ترویجی نانو 

نشست باشگاه نانو و مدیران پژوهش سراهای تهران با
موضوع توسعه ظرفیت های آموزشی نانو در شهر تهران

با برگزاری 77 ســمینار آموزشی، 6000 نفر از دانش آموزان شهر تهران در آذرماه جاری با 
مبانی علوم و فناوری نانو آشنا شدند.

باشگاه نانو با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی منطقه 15 تهران، مجموعه سمینارهای 
ترویجی و آموزشی علوم و فناوری نانو را توسط نخبگان این رشته در تمام مدارس مناطق شهر 

تهران برگزار می کند.
مفهوم واژه نانو، اهمیت مقیاس نانــو، تغییر خواص در دنیای نانو، دالیل تغییر خواص، نانو 
در طبیعــت، کاربردهای نانو در صنایع مختلف، معرفی فعالیت های مختلف باشــگاه نانو مانند 
المپیاد، آزمایشگاه های توانا، جشــنواره، ماهنامه زنگ نانو و مسابقه توانمند سرفصل های ارایه 

شده در این سمینارها است.
تاکنون دانش آموزان مدارس مناطق 1، 2، 3، 4، 5، 7، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 

19 در این طرح بزرگ شرکت کرده اند.
برگزاری این سمینارها ادامه دارد و گزارش آنها به زودی منتشر خواهد شد.

مدارس عالقمند به شرکت در این طرح گسترده علمی می توانند به پژوهش سرای منطقه 
خود مراجعه نمایند یا با باشگاه نانو به شماره 22896414-021 تماس بگیرند.

حضور در این سمینارهای ترویجی، زمینه ساز ورود به المپیاد و مسابقات ملی فناوری نانو، 
فعالیت در آزمایشگاه های آموزشی نانو و انجام تحقیقات پژوهشی و گروهی و همچنین شرکت 

در جشنواره های معتبر علمی همانند نانو، ابن سینا و خوارزمی است.

ســوم دی ماه 1397، نشســتی با 
موضوع بررسی ظرفیت های آموزشی نانو 
برای دانش آموزان شهر تهران با حضور 
مدیر پژوهش سراهای دانش آموزی شهر 
تهران، مدیر بخش دانش آموزی کارگروه 
ترویج ســتاد نانو، مدیر باشــگاه نانو و 
مسئولین پژوهش ســراهای شهر تهران 

در محل ستاد نانو برگزار شد.
در این جلســه، زیرساخت های الزم 
برای آموزش دانش آموزان شهر تهران و 
ترغیب آنها برای حضور در فعالیت های 
پژوهشــی و رقابتی مانند جشــنواره و 

المپیاد دانش آموزی نانو مطرح شد.
این مــوارد شــامل ســاماندهی و 
باشــگاه  تایید  مورد  مدرســان  معرفی 
نانــو و آمــوزش و پــرورش، برگزاری 
دوره هــای آموزشــی تخصصــی برای 

شــهر  پژوهش ســراهای  کارشناســان 
تهران، تهیه بســته های آموزشــی نانو 
برای پژوهش ســراها، تعریف پروژه های 
دانش آموزی که منجر به تولید محصول 
می شود و معرفی مرجع معتبر برای تهیه 
مواد آزمایشــگاهی برای آزمایشگاه های 
نانــو مطــرح گردیــد و ظرفیت هــای 

آموزشی موجود بررسی شد.
گفتنی است، مدیران و کارشناسان 
از شــهر  پژوهش ســراهای 16 منطقه 
تهران شامل پژوهش ســراهای آسمان، 
جوان منطقــه 2، امیرکبیــر، آفرینش، 
جوان منطقه 5، اشــراق، صدرا، رازی، 
اندیشه پویا، پویا، فارابی، دکتر حسابی، 
ابن سینا، اندیشه، امام هادی )ع( و رشد 

در این نشست حضور داشتند.
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 بررسی ظرفیت ها و زیرساخت ها برای آموزش
۵۰ هــزار دانش آموز در اســتان هرمزگان

24 آذرماه، نشســتی با حضور مدیرکل آمــوزش و پرورش 
هرمزگان، مدیر کارگروه ترویج ســتاد نانو و مدیر باشــگاه نانو 
در محل ســتاد نانو جهت بررســی ظرفیت های استان و توسعه 
زیرســاخت های الزم برای آموزش 50 هزار دانش آموز در ســال 

آینده برگزار شد. 
گفتنی اســت، اســتان هرمزگان در پنجمین دوره المپیاد 
دارای رتبه 18 و در نهمین المپیاد نانو، توانســت رتبه پنجم را 
از آن خود کند. تعداد داوطلبان و تراز آزمون کسب شده توسط 
آنها طی این چهار سال دو برابر شده است. همچنین این استان 

دارای نه آزمایشگاه نانو در شهرستان های مختلف استان است.
در این نشســت موســی 
دادی زاده، مدیــرکل آموزش 
و پــرورش هرمــزگان، به دو 
مســاله اساســی پیش روی 
پژوهش هــای دانش آمــوزی 
اشــاره کرد و گفت: »یکی از 
این مســائل مربوط به کامل 
نیاز  مــورد  تجهیزات  نبودن 
برای انجام پژوهش اســت و 
نداشتن  دومین مشــکل هم 
مواد شــیمیایی مــورد نیاز و 
عدم دسترســی بــرای تهیه 

مواد شیمیایی است.«
این بخش مقرر  پایان  در 
شد، گزارشــی از فعالیت های 
آزمایشــگاه های  پژوهشــی 
باشگاه  به  هرمزگان  اســتان 
نانو ارایه شــود و در صورتی 
که ارزیابی آزمایشگاه ها بیانگر 
فعالیت آزمایشــگاه ها باشــد 
اعتباری از طرف باشگاه برای 

تهیه مواد شــیمیایی تخصیص داده شود، همچنین در خصوص 
خرید تجهیزات در صورت مثبت بودن گزارش ارزیابی ها حمایت 

از تکمیل تجهیزات مورد نیاز صورت پذیرد.
در ادامــه، محمدرضا زارعی، مدیر باشــگاه نانو با اشــاره به 
تعداد قابل توجه آزمایشــگاه های نانوی استان هرمزگان، گفت: 
»امیدواریم بــا همکاری اداره کل آموزش و پــرورش هرمزگان، 
جمعیت مخاطــب دانش آموزی در حوزه نانو تا ســقف 50000 
نفر برای ســال 98 افزایش یابد و همچنین تعداد دانش آموزان 
بیش تری در المپیاد نانو نســبت به ســال گذشته حضور داشته 

باشند.«
عدم دسترســی به مدرسان و کارشناســان متخصص برای 

برگزاری دوره های آموزشی در استان هرمزگان نیز از دیگر موارد 
مطرح شده از طرف مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بود که 
مقرر گردید لیستی از کارشناسان دارای گواهی تدریس در خود 
استان و اســتان های مجاور از طرف باشگاه به آموزش و پرورش 

استان معرفی گردد.
همچنین در این نشســت، خانم رویین به عنوان مســئول 
پیگیری امور پژوهش سراهای اســتان به عنوان سرپرست قطب 

استانی نانو توسط آقای دادی زاده معرفی گردیدند.
در ادامه، درخواست نمایندگی باشگاه نانو از طرف مدیرکل 
آموزش و پرورش استان هرمزگان مطرح شد و مدیر باشگاه نانو 

ضمن اشــاره به فعال بودن بخش اعطای نمایندگی در ســایت 
باشگاه نانو، یکی از اهداف باشگاه در خصوص اعطای نمایندگی 
را افزایش فعالیت آزمایشــگاه های شبکه توانا و ایجاد درآمدزایی 

برای آزمایشگاه ها عنوان کرد.
در پایــان این نشســت، مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
هرمزگان به همراه مدیر کارگروه ترویج ســتاد نانو از نمایشگاه 
محصوالت مبتنی بر فناوری نانوی مســتقر در ستاد نانو بازدید 

کردند.

زنگ
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بازدید رئیس اداره آموزش دوره دوم متوسطه 
استان مازندران از آزمایشگاه نانوی ساری

و  آموزش  کل  اداره  متوسطه  دوم  دوره  آموزش  اداره  رئیس 
و  متوسطه  آموزش  معاون  همراه  به  مازندران  استان  پرورش 
نانو  فناوری  حوزه  فعالیت های  از  ساری   2 ناحیه  کارشناسان 
پژوهش سرای  نانوی  آزمایشگاه  و  کارگاه  مختلف  بخش های  و 

دانش آموزی شهید علیمحمدی ساری بازدید کردند.
تاکنون حدود 300  تحصیلی جاری  در سال  پژوهش سرا  این 
و  نموده  آشنا  نانو  مفاهیم  با  مدون  برنامه  انجام  با  را  دانش آموز 
نانو  آزمایشگاه  محل  در  دانش آموز   90 برای  تخصصی  کارگاه   3
تشکیل داده است و برگزاری این کارگاه ها تا انتهای سال تحصیلی 

ادامه دارد.

برپایی غرفه نانو در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
 و فناوری استان هرمزگان

معرفی  راستای  در  بندرعباس،   2 ناحیه  دانش آموزی  پژوهش سرای 
فعالیت های آموزشی و پژوهشی آزمایشگاه نانوی این مرکز، غرفه ای 
را در نمایشگاه »دستاوردهای پژوهش و فناوری استان هرمزگان« برپا 

نمود.
این نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش از 24 تا 29 آذرماه در مجتمع 
استاندار  و  شد  دایر  هرمزگان  دانشگاه  بصیرت  پژوهشی  و  آموزشی 
هرمزگان، نماینده مجلس شورای اسالمی، برخی از مدیران آموزش و 
پرورش، اساتید دانشگاه و تعداد زیادی از دانش آموزان بندرعباس از آن 

بازدید کردند.

استقبال خوب دانش آموزان مراغه ای از 
سمینارها و کارگاه های نانو

در آذر ماه سال جاری، 17 کارگاه و سمینارترویجی و آموزشی 
برگزار شده  مراغه  دانش آموزی شهرستان  پژوهش سرای  به همت 
است. با اجرای این برنامه ها 730 دانش آموز و 500 نفر از دبیران و 
اساتید منطقه ضمن بازدید از آزمایشگاه نانو با تجهیزات و مفاهیم 

علوم و فناوری نانو آشنا شده اند.

با فناوری نانو پول دیگر چرک کف دست نیست
این باور در همه افراد وجود دارد که اسکناس و سکه جزء آلوده ترین 
اشیاء هستند، اما محققان ثابت کرده اند که موضوع از این هم پیچیده تر 
است و بسیاری از بیماری های خطرناک از طریق پول منتقل می شود. بر 
اساس گزارش ها اسکناس، سکه و قبوضی که بین افراد ردوبدل می شوند 

حاوی 3000 نوع باکتری هستند. 
محققان دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و گرگان با انجام یک طرح 
آزمایشگاهی، تأثیر حضور نانوذرات درون ساختار کاغذ اسکناس بر رشد 
و تکثیر قارچ ها را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج 
مانع  می توان  اسکناس  کاغذ  به  نانوذرات  کردن  وارد  با  به دست آمده 
حضور قارچ ها بر روی کاغذ اسکناس شد و از ابتال و انتقال بیماری ها 
جلوگیری کرد. نانوذرات ضد میکروبی مورد استفاده در این طرح منشأ 
طبیعی داشته و نسبت به سایر افزودنی ها قیمت پایین تری دارند. از 
سوی دیگر به دلیل اینکه این افزودنی ها در مقیاس نانومتری استفاده  
شده اند، اثر ضد میکروبی و ضد قارچی به مراتب باالتری را از خود به 

نمایش گذاشته اند.
در فاز اول این طرح به بررسی اسکناس های موجود در چهار مکان 
پرتردد نانوایی، قصابی، پایانه مسافربری و بیمارستان از لحاظ حضور 
کاغذهای  دوم  فاز  در  شد.  پرداخته  قارچی  گونه های  نوع  و  میزان 
اسکناس به وسیله نانوکریستال های سلولز و نانوالیاف کیتوسان پوشش 

داده شد و سپس از نظر رشد و تکثیر قارچ مورد بررسی قرار گرفتند. 
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نانوکریستال های سلولزی اثر 
ضد قارچی مشخصی را بر روی قارچ موجود بر سطح اسکناس های 
موجود در محیط های بیمارستانی نداشتند، اما با افزودن میزان 6 درصد 
کردند.  پیدا  قابل مالحظه ای  قارچی  فعالیت ضد  کیتوسان،  نانوالیاف 
چسبندگی  و  پایداری  بهبود  موجب  سلولز  نانوکریستال های  حضور 

نانوالیاف کیتوسان و متعاقب آن بهبود عملکرد آنها می شود.

 نانــو  در       ایــران

دی ماه  1397 شماره 88
زنگ
نانـو 4



آینده کشاورزی و صنعت مواد غذایی
با فناوری  نانو

براساس پیش بینی سازمان ملل، جمعیت جهان تا سال 2025 
به 8 میلیارد نفر خواهد رسید. با توجه به محدودیت های موجود از 
جمله عدم وجود خاک زراعی مناسب و بارش های کم در بسیاری 
از نقاط جهان، باید راهبردهای جدیدی را برای افزایش تولید مواد 
نجات  ابزارهای  از  یکی  می تواند  گرفت.فناوری  نانو  کار  به  غذایی 
را  کشاورزی  بخش  می توانند  نانومحصوالت  باشد.  آینده  در  بشر 
افزایش  را  غذایی  مواد  تولید  و  کشت  بهره وری  و  کرده  متحول 
دهند. نانوکودها، نانوحسگر و نانوادوات کاهش مصرف آب از جمله 

نانومحصوالتی هستند که در بخش کشاورزی کاربرد دارند.

بازیابی بینایی موش ها با نانوسیم طال
پژوهشگران چینی از نوعی نانوسیم دارای پوششی از نانوذرات طال برای 
بازیابی بینایی در موش های آزمایشگاهی استفاده کردند. این فناوری 

می تواند برای کمک به درمان نابینایی در انسان به کار رود.
نانوسیم های دارای پوشش طال طولی کم تر از 100 نانومتر داشته و 
روی سلول های گیرنده نوری مخروطی شکل در پشت شبکیه چشم 
تابیده  نانوذرات  این  به  نور  زمانی که  قرار داده شد.  نابینا  موش های 
می شود، ولتاژ کوچکی ایجاد می کند که موجب پاسخ نرون های بین  
ایی در چشم می شود کاری که به صورت نرمال در چشم سالم انجام 

می شود.
یافته های محققان نشان داد که این فناوری به موش ها امکان دیدن 
برخی از رنگ ها را می دهد و چشم موش به چندین رنگ حساس شده 
است، هرچند هنوز تمام طیف های رنگی با استفاده از این فناوری قابل 

مشاهده نیست.

استفاده از گرافن در قطعات
ضدحریق داخل هواپیما

از  دارد  قصد  آمریکا  در  هوافضا  بزرگ  شرکت های  از  یکی 
نانوذرات گرافنی در قطعات ضدحریق داخل هواپیما استفاده کند. 
با این اقدام پیش بینی می شود دایره ی کاربرد گرافن در این حوزه 

افزایش یابد.

درمان سرطان با »نانونارنجک«
محققان روسی »نانونارنجکی« ساختند که درصورت تابش نور مادون 
فناوری  این  از  می کند.  آزاد  را  خود  محتویات  و  شده  منفجر  قرمز، 
نانونارنجک در واقع نوعی  می توان برای رهاسازی دارو استفاده کرد. 
نانوذره توخالی است که روی سطح آن ذرات پلیمری و اکسید تیتانیوم 

و نقره وجود دارد.
پژوهشگران، این نانوذرات را روی باکتری ها مورد آزمایش قرار دادند، 
باکتری هایی که DNA آنها به گونه ای اصالح شده است که در صورت 
تماس با قند مصنوعی، درخشان می شوند. آنها قند مصنوعی را درون 
نانوذرات قرار دادند تا بعد از رهاسازی، با این باکتری ها تماس داشته 
و فرآیند درخشش اتفاق افتد. محققان این نانوذرات را که شبیه به 
نارنجک است، با لیزر مادون قرمز هدف قرار می  دهند تا دچار فروپاشی 
شوند. زمانی که غشای نانوذرات منفجر شد، محتویات آن خارج شده 
و با باکتری برهم کنش می دهد. وجود درخشش در محیط آزمایش 

نشان دهنده ی عملکرد صحیح این فرآیند است.
نکته ی مهم در این آزمایش این است که نه نانوذرات و نه فروپاشی 
ساختار آنها تأثیری روی سلول های باکتری ندارد. از آنجایی که پرتوهای 
مادون قرمز به راحتی از بافت بدن عبور می کنند، این روش برای درمان 
بیماری هایی نظیر سرطان مناسب است. محققان این پروژه معتقدند که 
با این روش می توان ترکیبات دارویی را درون نانوذرات قرار داد و برای از 
بین بردن تومور سرطانی یا عفونت آن را در محل مورد نظر منفجر کرد 

تا محتویات دارویی آزاد شوند.
این نتایج نه تنها در زمینه ی رهاسازی دارو اهمیت دارد، بلکه می توان از 
آن برای تولید کامپیوتری که مولکول های زیستی جایگزین تراشه های 
فرآیندهای  فناوری می توان  این  با  استفاده کرد.  سیلیکونی هستند، 

شیمیایی را با دقت کنترل کرد.

 نانــو  در       جهــان
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خانـم دکتـر ضمـن تشـکر از فرصتی کـه در اختیار 
تحصیلتـان  دوران  از  کمـی  لطفـا  دادیـد،  قـرار  مـا 

بودیـد؟ آرام و درس خـوان  آیـا محصلـی  بفرماییـد. 
مـن همـواره دانش آمـوزی آرام و درس خـوان بـودم، البتـه 
اینطـور نبـود کـه همـه وقتـم را در مدرسـه بـه درس خوانـدن 
مثـل  غیردرسـی  فعالیت هـای  در  همیشـه  دهـم.  اختصـاص 
مسـابقات ورزشـی، برگـزاری مراسـم های فرهنگـی و مذهبـی 
مختلفـی کـه آن زمـان در مـدارس برگـزار می شـد، شـرکت 

می کـردم.

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

نانـو  آزمایشـگاه  در  کـه  زمانـی  از  نانـو  بـا  مـن  آشـنایی 
آغـاز  کار می کـردم،  ارشـدم  نامـه  پایـان  اراک روی  دانشـگاه 
شـد. اسـتاد راهنمـای بنده، آقـای دکتر زنـده نام، نقش بسـیار 
موثـری در گرایـش مـن بـه فنـاوری نانـو داشـتند. حمایت ها و 
تشـویق های ایشـان سـبب شـد که من بـرای ادامـه تحصیل در 

دوره دکتـری، رشـته فنـاوری نانـو را انتخـاب کنـم.

کدامیـک از موضوعـات تحقیقاتـی کـه در زمینـه 
نانـو داشـته اید، بیش تـر نظرتـان را جلب کرده اسـت؟ 
سـاخت سلول خورشـیدی بـه کمـک نانوسـاختارها کـه در 
دوره دکتـری انجـام دادم، بـرای مـن بسـیار جالب بـود. چراکه 
بـه کمـک علـم نانـو می تـوان از انرژی خورشـیدی بـرای تولید 
افزایـش  بـا توجـه بـه  ایـن کار  الکتریسـیته اسـتفاده کـرد و 
روزافـزون نیـاز بشـر بـه انـرژی الکتریکـی از اهمیـت خاصـی 

گفتگو با

دکتر
مرضیه شیرازی

از مدرسان برتر در المپیاد 
دانش آموزی نانو

مرضیه شیرازی از پژوهشگران و مدرسان مجرب فناوری 
نانو است. او در سال 1363 در شهرستان کالردشت متولد 
شده، مدرک کارشناسی خود را در رشته فیزیک از دانشگاه 
دامغان و مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته فیزیک اتمی 
مولکولی از دانشگاه اراک گرفته است. پس از آن تحصیالتش 
را در رشته مهندسی علوم و فناوری نانو گرایش نانومواد در 
مدرک  است  توانسته  و  داده  ادامه  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 
انجمن  عضو  وی  بگیرد.   139۵ سال  در  را  خود  دکترای 
نانوفناوری ایران، باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد 
ایران  فیزیک  انجمن  و تحقیقات و عضو  اسالمی واحد علوم 
است. چاپ 19 مقاله ISI، 2 مقاله علمی پژوهشی در مجالت 
مختلف ملی و بین المللی و ارائه مقاله در ۵ کنفرانس داخلی از 
جمله کارنامه علمی او است. عالوه براین، یک کتاب با عنوان 
سلول های خورشیدی پروسکایتی نانوساختار از ایشان منتشر 
شده است. وی در 6 مجله بین المللی ISI داوری نموده  و 3 
رزومه خود  آزمایشگاهی در  تجهیزات  طرح صنعتی ساخت 

دارد.
عملی  مرحله  در  حاضر  برتر  مدرسین  از  شیرازی  دکتر 
بر  عالوه  که  است  نانو  فناوری  و  علوم  دانش آموزی  المپیاد 
آرامش،  دانش آموزان،  علمی  هدایت  و  آموزش  در  توانایی 

مهربانی و تواضعشان نیز قابل توجه است.

  نسیم ذوقی 
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اسـت. برخوردار 

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

اسـت؟ مناسـب  سـنی  چـه  از  یادگیـری 
زمانـی کـه مـن دانش آمـوز بـودم خبـری از فنـاوری نانـو در 
مـدارس نبـود، االن کـه فعالیت هـای دانش آمـوزان را در مـدارس 
می بینـم، بـه آنهـا غبطـه می خـورم. بـه نظـر مـن دوره متوسـطه 
بهتریـن زمـان برای شـروع یادگیـری و فعالیت در حوزه نانو اسـت، 
در ایـن سـن دانش آمـوزان فعـال، مسـتعد و توانمنـد هسـتند، از 
طرفـی شـناخت نانـو بـه آنهـا در انتخـاب رشـته تحصیلـی و شـغل 

می کنـد. کمـک  آینده شـان 

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

آمـوزش فنـاوری نانـو بایـد همراه بـا آزمایـش و فعالیـت عملی 
باشـد. آمـوزش اگـر فقـط بصورت تئـوری باشـد بـرای دانش آموزان 
خسـته کننده اسـت. امـا اگـر در کنـار آمـوزش تئـوری، مفاهیـم در 
غالـب آزمایـش عملـی آمـوزش داده شـود، دانش آمـوز هـم موضوع 
را بهتـر درک می کنـد و هـم مهـارت الزم را بـرای انجـام پروژه های 

می کند. کسـب  کاربـردی 

نظر شـما در مورد مرحله عملی المپیاد نانو چیست؟
همانطـور کـه گفتـم انجـام آزمایـش عملـی در درک مفاهیـم 
فنـاوری نانو بسـیار موثر اسـت و گنجانـدن بخش عملـی در المپیاد 
نانـو در راسـتای همیـن امـر اسـت. از طرفـی دانش آمـوزان در ایـن 
مرحلـه تجـارب و مهارت هـای خوبـی کسـب می کننـد کـه بـه آنها 

در انجـام پروژهـای کاربـردی و خالقانـه کمـک خواهـد کرد.

آیـا اتفـاق یـا نکتـه جالبـی از مرحلـه عملـی المپیـاد 
وجـود داشـته که نظرتـان را جلب کـرده و به یادتـان مانده 

؟ شد با
در مرحلـه عملـی، ذوق و شـوق بچه هـا در انجـام آزمایش هـا 
و  جالـب  ایده هـای  همچنیـن  بـود.  جالـب  بسـیار  مـن  بـرای 

بـود. لذت بخـش  بسـیار  مـن  بـرای  خالقانه شـان 

بـه نظر شـما توانایـی دانش آمـوزان عالقمند و تالشـگر 
در زمینـه انجام پروژه با دانشـجویان قابل مقایسـه اسـت؟

دانش آمـوزان عالقمنـد نشـان دادند کـه در بسـیاری از موارد با 
انگیزه تـر و پرتالش تـر از دانشـجویان هسـتند. امـا با توجه بـه اینکه 
دانشـجویان اطالعـات بیشـتری در رشـته تخصصـی خـود دارنـد، 
می تواننـد نـگاه تخصصی تـری بـه پروژه هـای نانـو داشـته باشـند. 
البتـه مسـلم اسـت کـه دانش آموزانـی کـه فعالیـت خـود را از دوره 
دبیرسـتان اغـاز کرده انـد، در آینـده پروژه هـای دانشـجویی بهتـر و 

بـا کیفیت تـری انجـام خواهنـد داد.

اسـتاد  دانش آمـوزی  طرح هـای  بـرای  کنـون  تـا  آیـا 
راهنمـا بوده ایـد؟ نظرتـان را در رابطـه بـا نقـش و نحـوه 

عملکـرد اسـتاد راهنمـا بیـان نماییـد.
بلـه، بـه نظر من نقش اسـتاد راهنما در پروژه هـای دانش آموزی 
بسـیار مهـم اسـت. اسـتاد راهنمـا نبایـد فقـط بـه فکـر ایـن باشـد 
کـه پـروژه ای تعریـف کند و برای جشـنواره بفرسـتد. اسـتاد راهنما 
اولیـن کسـی اسـت کـه دانش آمـوز را وارد عرصه تحقیـق و پژوهش 
می کنـد، بنابرایـن بایـد تـالش کنـد کـه از او یک پژوهشـگر خالق، 

موفـق و کارآفرین بسـازد.

بـه نظر شـما چگونـه می تـوان از وجود آزمایشـگاه های 
نانـو در مراکز آموزشـی و پژوهشـی دانش آموزی اسـتفاده 

بهینـه کرد؟
و  مراکـز  بیـن  همـکاری  و  تعامـل  یـک  بایـد  مـن  نظـر  بـه 
پژوهش سـراهای موجـود در مناطـق و اسـتان های همجـوار صـورت 
گیـرد، تـا بتواننـد بطـور مشـترک از این تجهیـزات اسـتفاده نمایند 
و ماننـد یک شـبکه آزمایشـگاهی بـه همدیگر خدمات رسـانی کنند.

و کالم آخر ...
کالم آخـر اینکـه دنیـای فناوری نانو دنیای بسـیار زیبـا و جالبی 
اسـت، پدیده هـای شـگفت انگیـز زیـادی در ایـن دنیـا وجـود دارد، 
کـه خداونـد بـزرگ آنهـا را خلـق کـرده و ما تـا به حـال از آن بی خبر 
بودیـم. حـاال نوبت ماسـت کـه از این شـگفتی ها برای بهبـود زندگی 
کنیـم.  اسـتفاده  ایـران  مشـکالت کشـورعزیزمان  و حـل  خودمـان 
امیـدوارم کـه شـما دانش آمـوزان مسـتعد و عالقمنـد که هـم اکنون 
خواننـده ایـن گفتگو هسـتید روزی یکی از دانشـمندان و کارآفرینان 

موفـق در ایـن حوزه باشـید.  
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شبیه سازی روشی برای دیــــــــــــــــــــــدن غیرمستقیم اشیاء

آیـا می دانیـد چگونـه عمق کـف اقیانوس ها را حسـاب 
می کننـد و نقشـه پسـتی و بلندی هـای آن را می کشـند؟

 بـرای ایـن کار چـه به ذهنتان می رسـد؟ شـاید به ذهنتـان بیاید که 
بـا تلسـکوپ های قـوی ای کـه بـرای آب طراحـی شـده باشـد بتـوان کف 
اقیانوس هـا را دیـد، ولـی مگـر ممکـن اسـت که دسـتگاهی بتوانـد درون 
آب را تـا کـف آقیانـوس بـا وجود تاریکی محـض و موانع ثابـت و متحرک 
فـراوان ببینـد؟ شـاید بگوییـد کـه به سـر یـک طنـاب فوالدی یـک وزنه 
سـنگین ببندیـم و آن را رهـا کنیـم تـا بـه کـف اقیانـوس برسـد. بعـد با 
اندازه گیـری طـول طنـاب بـه عمـق آن بخـش از اقیانـوس پـی ببریـم. 
ایـن کار عملـی اسـت و قبـال مـورد اسـتفاده بـوده اسـت، ولـی سـرعت 
بسـیارکم ایـن روش و عمـق بسـیار زیـاد بعضـی از قسـمت های اقیانوس 
ایـن روش را کـم بـازده کـرده بـود. شـاید بـه ذهنتـان بیاید که از سـطح 
اقیانـوس امـواج صوتـی تابانـده شـود و بـا بازگشـت آنهـا پـس از برخورد 
بـا کـف اقیانـوس بـا توجه بـه زمانی که طول کشـیده اسـت بـه عمق آن 
بخـش از اقیانـوس پـی ببریـم. آفرین! این یکـی از روش هـای خوب برای 
ایـن کار اسـت، چراکـه سـرعت ایـن روش باالسـت، محدودیت های کمی 
دارد و می توانـد بـه خوبـی نقشـه ای از پسـتی و بلندی های کـف اقیانوس 

کند. ترسـیم 
در دنیـای نانومـواد هـم روش هایـی هسـتند کـه بـه همیـن نحـو از 
پسـتی و بلندی هـای سـطح اطالعـات کسـب می کننـد. یعنـی بـه طـور 
ایجـاد می کننـد.  بلندی هـای سـطح  و  از پسـتی  نقشـه ای  غیرمسـتقیم 
فقـط بـا ایـن تفـاوت کـه مقیـاس خیلـی کوچک تـر از اقیانوس هاسـت! 

شـاید 10 بـه تـوان 14 برابـر. کوچک تـر!



ساخت یک کاردستی آموزشی

زنگ
نانـو 9دانش

شبیه سازی روشی برای دیــــــــــــــــــــــدن غیرمستقیم اشیاء

در اینجـا می خواهیـم یـک روش سـاده را بـرای درک اتفاقـی 
کـه در مشـاهده نانومـواد در بعضـی از میکروسـکوپ ها می افتـد را 
برایتـان توضیـح دهیـم. بـرای سـاخت این کاردسـتی سـاده مراحل 

زیـر را انجـام دهید:
ابتـدا یـک جعبـه مقوایـی بـه انـدازه دلخـواه تهیه کنیـد. جعبه 
می توانـد انـدازه ی یـک قوطـی کبریـت و یـا حتـی جعبـه ی کفـش 

. شد با
بـا خـط کش روی سـطح باالیـی جعبه را تقسـیم بنـدی کنید. 
بـرای قوطـی کبریـت ایـن تقسـیم بنـدی می توانـد هـر 3 میلیمتـر 
یـک نقطـه باشـد و بـرای جعبـه کفـش این تقسـیم بنـدی می تواند 

هـر 1 سـانتی متر یـک نقطه باشـد. 
روی نقاطـی کـه ایجـاد کرده ایـد سـوزن ته گرد و یـا حتی میخ 
وارد کنیـد. بدیهـی اسـت کـه میـخ بـرای جعبه هـای بزرگـی مثـل 

جعبـه کفش قابل اسـتفاده اسـت.
یـک قطعـه ترجیحـا با سـطحی بـا ناهمواری های زیـاد را داخل 

جعبـه بگذارید.
بـا گذاشـتن در جعبـه، بـا ایجـاد الگویی از سـوزن ها یـا میخ ها، 

شـکل پسـتی و بلندی سـطح قطعـه را ببینید.
در تصاویـر زیـر، جعبـه ی سـاخته شـده، قـرار گرفتـن مـاده در 
جعبـه و ایجـاد شـکل بـه صـورت غیـر مسـتقیم نشـان داده شـده 

. ست ا

بـه نظرتـان در کاردسـتی فـوق چـه عواملـی روی ایجاد پسـتی 
و بلنـدی بـا دقـت  بیش تـر تاثیـر دارد؟ یکـی از این عوامل اسـتفاده 
از سـوزن هایی بـا قطـر کم تـر اسـت تـا الگـو را دقیق تـر نمایـش 
دادن سـوزن ها روی جعبـه  قـرار  نزدیک تـر  دیگـر  عامـل  بدهنـد. 
)مثـال فاصلـه سـوزن ها بـا هـم بـه یـک میلیمتـر برسـد( اسـت تـا 
تغییـرات ریزتـر پسـتی و بلنـدی را نشـان دهـد. همچنیـن نحـوه 
برهمکنـش سـوزن ها بـا مـاده درون جعبه نیـز مهم اسـت. مثال اگر 
جسـم پاک کـن باشـد، سـوزن در آن ممکن اسـت فرو رود و شـکل 
دقیقـی نمایـش ندهـد. دیگـر بـه نظرتـان چـه عواملی مهم اسـت؟ 
آیـا می توانیـد ربـط ایـن عوامـل را بـه میکروسـکوپ  نیـروی اتمـی 

)AFM( پیـدا کنیـد؟
کاردسـتی فـوق به نوعی سـاده، شـبیه سـازی از میکروسـکوپ 
نیـروی اتمـی)AFM(  اسـت کـه بـرای مشـاهده پسـتی و بلندی-

هـای نانومـواد بـه صـورت غیر مسـتقیم، اسـتفاده می شـود. بـا این 
تفـاوت کـه در ایـن میکروسـکوپ یـک نـوک وجـود دارد کـه روی 
سـطح حرکـت می کنـد و برهمکنـش آن با سـطح در حیـن حرکت 
ثبـت می شـود. ایـن برهمکنش هـا بـه علت ابعـاد خیلـی کوچک، از 
نـوع نیروهـای اتمـی اسـت کـه انـدازه آنهـا به فاصلـه میان نـوک با 

دارد.  بسـتگی  سطح 

1

2

3

4

5



در  کرمـان  اسـتان  دانش آمـوزان 
برگـزار  نانـوی  دانش آمـوزی  جشـنواره های 
شـده، حضـور قابـل توجهـی داشـته اند. ایـن 
اسـتان در زمینـه تعداد کل مقاالت ارسـالی به 
جشـنواره رتبه هشـتم در سطح کشـور را دارد. 
قابـل ذکـر اسـت از ایـن اسـتان 37 مقالـه بـه 
هشـتمین دوره از جشـنواره نانـو ارسـال شـده 
کـه باالتریـن تعـداد را نسـبت بـه دوره هـای 

دارد.  دیگـر 
جشـنواره  نهمیـن  در  کرمـان  اسـتان 
دانش آمـوزی نانـو هم بسـیار خوش درخشـید، 
بـه گونـه ای که 9 طرح از این اسـتان به مرحله 
دوم جشـنواره راه پیـدا کـرد و همچنیـن رتبه 
چهـارم در بخـش مقاالت توسـط خانم ها مارال 
کریمـی و فاطمـه خضری پـور کسـب شـد. در 
بخـش اسـاتید راهنمـای برتـر نیز خانـم نجمه 
سـاالرپور توسـط داوران جشـنواره بـه عنـوان 
یکـی از 5 اسـتاد راهنمای برتـر انتخاب گردید.

در  مالحظه ای  قابل  نانو، حضور  المپیاد  برگزاری  دوره  سومین  از  استان  این  دانش آموزان 
مرحله اول این المپیاد داشته اند. بیش ترین تعداد ثبت نام شده از استان کرمان در ششمین دوره 
و با 927 نفر بوده و این استان در رتبه سوم در میان سایر استان ها قرار گرفته است. به جز دوره 
هشتم در همه دوره ها نمایندگانی از کرمان در مرحله عملی المپیاد حضور داشته اند. بیش ترین 
افتخارات به دست آمده توسط دانش آموزان نخبه این استان در دوره سوم با یک مدال طال، 4 

برنز و یک دیپلم افتخار بوده است. 
همچنین الزم به ذکر است با توجه به پشت سر نهادن نهمین دوره المپیاد نانو، پژوهش سرای 
دانش آموزی رویان شهرستان بم با ثبت نام 223 دانش آموز، باالترین تعداد ثبت نامی را در این 
استان داشته است. در این دوره آقای محمد قاضی زاده احسائی به مرحله عملی المپیاد نانو راه 

پیدا کرد و مدال برنز را از آن خود نمود.

زنگ
نانـو 10

جشنواره دانش آموزی نانو

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

3

355

161

516

3

-

۰
۰
2
۰

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

3

427

192

619

3

-

 

1
۰
4
1

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

            
14

131

481

612

11

-

 
۰
۰
۰
1

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

1۰

392

535

927

7

-

۰
۰
1
1

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

15

317

431

748

6

-

۰
۰
۰
1

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

14

284

391

675

5

-

۰
۰
۰
۰

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

16

195

375   

57۰

4
-

۰
۰
1
۰

زمینه  در  فعال  استان های  از  یکی  کرمان  استان 
مدیران،  همت  به  استان  این  در  است.  نانو  فناوری 
مسئوالن و دبیران دلسوز و تالش دانش آموزان اقدامات 
نانو  فناوری  و توسعه  برای آموزش  برنامه های منظمی  و 
انجام شده و رتبه ها و افتخاراتی کسب شده است. در این 
نانو وجود دارد و 37  استان، 3 آزمایشگاه دانش آموزی 
مرکز با عنوان نهاد ترویجی در استان ثبت شده اند که به 

انجام امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند.
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  نسیم ذوقی

نانو در استان کرمان



پژوهشکده دانش آموزی تعلیم و تربیت و پژوهش سراهای دانش آموزی جابر بن حیان جیرفت و نواندیشان در 
این استان مجهز به آزمایشگاه نانو هستند. این مراکز با داشتن دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته از قبیل الکتروریس، 
توانا  مجهز شبکه  آزمایشگاهی  مراکز  از   ... و  الکتریکی سیم  انفجار  اتوکالو،  اولتراسونیک،  سانتریفیوژ،  اسپاترینگ، 

هستند که در سطح استان به ارائه خدمات آموزشی و آزمایشگاهی می پردازند.
الزم به ذکر است خانم ها بتول تهامی پور، زهرا ستوده نیا و آقایان مرتضی شیبانی و محمد حسین سیستانی زاده 
از این استان در پنجمین نشست کارشناسان شرکت داشتند و با کسب امتیاز قابل قبول، گواهینامه پنجمین دوره 

نشست کارشناسان آزمایشگاه های توانا را دریافت نمودند.

 آزمایشگاه های 
آموزشی فناوری 

نانو

اندیشان  نو  دانش آموزي  پژوهش سراي 
تجهیزات  به  مجهز  مرکز  سومین  سیرجان 
نانو در استان کرمان است. آزمایشگاه نانو این 
مرکز توسط شبکه آزمایشگاهی توانا در سال 
و  تجهیز  مربع،  متر  مساحت 80  در   1394

راه اندازي شده است.
طول  در  پژوهش سرا  این  کارشناسان 
خود  توان  و  همت  تمام  گذشته  سال های 
هدایت  و  دانش آموزان  آموزش  جهت  را 
برگزاری  گرفته اند.  کار  به  آنان  پروژه های 
سیمنارهای نانو برای دانش آموزان نهم و دهم 

نهاد  این  فعالیت های  مهم ترین  از  متوسطه 
است که به صورت مستمر و مداوم در حال 

برگزاری است.
دستگاه ها و تجهیزات 

این مرکز هم اکنون مجهز به دستگاه هاي 
الکتروریسی،  اتمی،  نیروی  میکروسکوپ 
سیم،  الکتریکي  انفجار  اسپاترینگ، 
اسپکتروفتومتر، آون، هود، سانتریفیوژ، کوره 
انکوباتور  استیرر،  هیتر  متر،   pH  ،الکتریکي
دیونیزه  آب  دستگاه  و  اتوکالو  شیکردار، 
)ساخته شده توسط کارشناسان مرکز( است.

نیز  استان  دیگر  شهرهاي  دانش آموزان 
پژوهش سراي  طرف  از  رسمي  معرفي نامه  با 

خود مي توانند از امکانات آزمایشگاه نانو این 
پژوهش سرا بهره مند شده و همچنین در قالب 
اردوهاي علمي از این آزمایشگاه بازدید کنند.

فعالیت ها
مرکز،  این  توجه  قابل  فعالیت هاي  از 
زمینه  در  آموزشي  کالس هاي  برگزاري 
در  تحقیق  نتایج  ارائه  نحوه  و  مستندسازي 
کالس ها  این  در  است.  علمي  جشنواره هاي 
چگونگي نوشتن مقاله علمي به دانش آموزان 
مقاالت  نهایت،  در  مي شود.  داده  آموزش 
جهت  و  ویرایش  مرکز  کارشناسان  توسط 

ارائه در جشنواره ها و سمینارهاي علمي آماده 
مرکز  مابین  نامه  تفاهم  اساس  بر  مي گردد. 
صورتیکه  در  سیرجان،  صنعتی  دانشگاه  و 
قابلیت  دانش آموزان  تحقیقات  نتایج  و  طرح 
صنعتي شدن و یا ثبت اختراع داشته باشد، 
راهنمایي هاي الزم جهت حرکت در این مسیر 

ارائه می شود.
برگزاری  مرکز  این  فعالیت های  دیگر  از 
سال  در  است.  نانو  ترویجی  سمینارهای 
تحصیلی گذشته بیش از 2147 دانش آموز و 
پایه شهرستان سیرجان در  علوم  دبیر   200

این سمینارها شرکت داشته اند.

افتخارات
طرح  اولین  اجرای  و  طراحی   -1
نانوی کشور در بخش دانش آموزی جشنواره 

خوارزمی
جشنواره  سوم  رتبه  کسب   -2
عضو  کریمی،  امین  محمد  توسط  خوارزمی 

بنیاد ملی نخبگان 
با  هماهنگی  جلسات  برگزاری   -3
اساتید و مسئوالن دانشگاه صنعتی سیرجان، 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پزشگی،  علوم  دانشگاه 
سیرجان و تنظیم توافق نامه جهت استفاده از 

آزمایشگاه نانو 
سوابق و افتخارات پژوهش سرا 

1-کسب عنوان پژوهش سرای برتر کشور 
در 3 دوره متفاوت و دریافت تقدیرنامه از وزیر 

محترم
در  کشور  پژوهش سرای  2-موفق ترین 
با 15 طرح  عرصه جشنواره جوان خوارزمی 

برگزیده کشوری
3-طراحی و ساخت اولین هواپیمای مدل 

دانش آموزی کشور در سال 1385
گلخانه  اولین  اجرای  و  4-طراحی 
هیدروپونیک  کشت  پژوهشی(  )آموزشی، 

دانش آموزی

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی نو اندیشان سیرجان
کارشناس آزمایشگاه:فاطمه شاه حیدری مدیر پژوهش سرا: عباسعلی قنبرپور 

زنگ
11نانـو نانو در استان ها 
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بارهـا در مـورد فناوری نانو برای اسـتفاده در سـاخت محصوالت 
مقاوم تـر و باکیفیت تـر شـنیده بـودم و همین طـور می دیـدم کـه 
چقـدر ایـن فناوری در حال پیشـرفت اسـت، تا اینکه یـک روز مدیر 
مدرسـه نمونه شـهید رجایی وارد کالس شـدند و به معلم فیزیکمان 
گفتنـد کـه چنـد دانش آمـوز مشـتاق بـرای شـرکت در کالس های 

آموزشـی فنـاوری نانو معرفـی کنند.
آقـای صفـوی من را صـدا زدند و گفتنـد که چند نفـر از بچه ها 

بـه همـراه خودت بایـد عصر چهارشـنبه بـه پژوهش سـرای جابرابن 
حیـان برویـد. دلیلـش را جویـا شـدم و گفتنـد کـه برای آشـنایی با 

فنـاوری نانو کالس هایی تشـکیل می شـود.
خالصـه مـن و چندی دیگر از دانش آموزان مدرسـه در عصر روز 
چهارشـنبه سـر کالس آقای بسـک آبـادی )از برگزیـدگان دوره های 
پیشـین المپیـاد نانـو( در پژوهش سـرا حاضـر شـدیم. بعـد از چنـد 
دقیقـه در کالس تـازه متوجـه نانو شـدیم و فهمیدیم کـه نانو چقدر 

نانو اسـت!
بعـد از کالس آقـای شـریعت زاده مدیـر پژوهش سـرا تشـریف 
آوردنـد و در مـورد المپیـاد نانـو توضیـح دادنـد و منابعـی را معرفی 
کردنـد و گفتنـد در صورت تمایل در کالس های المپیاد نانو شـرکت 

. کنیم
و  مـواد  بـا  و  می رفتـم  پژوهش سـرا  بـه  روز  هـر  آن  از  پـس 
را  مـن  موضـوع  همیـن  و  شـدم  آشـنا  آزمایشـگاه  دسـتگاه های 
مشـتاق تر کـرد. پـس از چنـد مـاه مطالعـه روز آزمـون فـرا رسـید.

روزی بسیار جذاب و به یادماندنی بود ...

در قفسـه کتاب کالس زیسـت شناسـی مدرسـه چنـد ماهنامه 
نانـو را بـه صـورت اتفاقـی پیـدا کـردم و نگاهی بـه آنهـا انداختم. از 
آنجـا بود که با نانو و جشـنواره نانو آشـنا شـدم. برایـم جالب بود که 
دانش آمـوزان روی چـه طرح هـای جالبـی کار کـرده بودنـد. از خانم 
سـاالرپور دبیـر زیسـت شناسـی و کارشـناس پژوهش سـرای ریگان 
در مـورد نانـو و کاربردهای آن سـوال کردم. مجالت نانو را از ایشـان 

گرفتـم و بیش تـر مطالعـه کردم.
خانـم سـاالرپور بعد از اینکه اشـتیاق و کنجکاوی مـن را دید از 
مـن خواسـت که بـه اطرافـم بیش تر توجه کنـم و با توجـه به محل 
زندگـی و محصوالتمـان به دنبـال ایده و کاربرد نانو در رفع مشـکلی 
از منطقـه باشـم. بعـد از پـرس و جـو و چنـد هفته مطالعـه توجهم 
بـه خرمـا جلب شـد که البتـه دور از انتظـار هم نبود، چـون خرما از 
رایج تریـن محصـوالت در منطقـه ماسـت و از قدیم در مـورد خواص 

آن زیـاد گفته انـد. می دانسـتم که مـواد در مقیاس نانـو، خواص 
قابل توجهـی دارند .... 

بعـد از شـروع کار و بررسـی اثـرات نانومـواد حاصـل از ضایعات 
خرمـا در پژوهش سـرا، پـروژه ای بـا عنـوان »تولیـد نانوسـاختارهای 
آنتـی باکتریـال با کارایـی باال با اسـتفاده از ضایعات خرمـا« انتخاب 

کـردم و ایـن گونـه بود کـه توانسـتم قدمی در حـوزه نانو بـردارم. 

محمدرضا صیادی
رتبه اول شهرستان جیرفت

در المپیاد نانو
مدیر پژوهش سرا:
رضا شریعت زاده

ریحانه بامری
رتبه نهم جشنواره 
دانش آموزی نانو 

پژوهش سرای 
دانش آموزی ریگان 
کارشناس پژوهش سرا: 

نجمه ساالرپور

همراه با دانش آموزان موفق استان کرمان

پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان



        ارتباط رشته با فناوری نانو
امـروزه اهمیت اسـتفاده از فناوری نانو در صنایع غذایی بر کسـی پوشـیده نیسـت. اسـتفاده از فنـاوری نانو در غنی سـازی مکمل ها 
و حفـظ ترکیبـات فراسـودمند، رفع طعم هـای نامطلوب و تشـخیص کیفیت و ایمنـی مواد غذایـی از جملـه کاربردهای این فنـاوری در 
صنایـع غذایی اسـت. این فنـاوری در بخش هـای مختلف تولید مـواد غذایی از کشـاورزی تا بسـته بنـدی می تواند وارد عمل شـود. در 
حالـت کلی فنـاوری نانـو در زمینه های نگهـداری غذا )با افزایـش ماندگاری مـواد غذایـی(، پردازش غذا، بسـته بندی و سـامت مواد 
غذایـی، حمل مـواد مغذی ماننـد نانوکره هـای پروتئینی کشـک و آب پنیر، تشـخیص عوامل مضـر با قـرار دادن نانوحسـگرها در خط 

تولیـد می توانـد به بهبـود کیفیت مـواد غذایی کمـک کند.

نیازمندی های رشته
داوطلبان گروه آزمایشـی تجربـی می توانند وارد این دو رشـته شـوند. حداقل رتبـه الزم برای 
ورود بـه دانشـگاه های برتـر در ایـن رشـته ها بـا توجـه بـه مناطـق مختلف متفـاوت اسـت. برای 
قبولی در رشـته علوم و صنایـع غذایی دانشـگاه های دولتی رتبه کشـوری زیر 30000 و در رشـته 

علوم و مهندسـی صنایع غذایـی در حدود 20000 اسـت.

مراکز فعال نانویی مرتبط
بسـیاری  شـرکت های  اکنـون  هـم 
در سراسـر دنیـا در زمینـه تولیـد مـواد 
نانـو  فنـاوری  از  اسـتفاده  بـا  غذایـی 
در  نیـز  مـا  کشـور  می کننـد.  فعالیـت 
ایـن زمینـه گام هایی را برداشـته اسـت 
کـه می تـوان بـه فعالیـت شـرکت های 
پیـام  شـرکت  ارس،  جلفـا  نانوپاسـت 
آوران نانـو فناوری فـردا نگر و شـرکت 

تـروا گسـتر آریـا اشـاره کـرد.

دروس دانشگاهی
دانشـگاهی  واحد هـای  از  بسـیاری 
این دو رشـته مربـوط به دروس شـیمی 
و زیسـت شناسـی اسـت که از آن جمله 
می توان بـه شـیمی عمومی، شـیمی مواد 
غذایـی، شـیمی تجزیـه، میکروبیولـوژی 
مواد غذایـی و تجزیه مواد غذایی اشـاره 

. د کر

           آینده شغلی
کارخانـه  و  کارگاه  هـر 
تولیـدی مـواد غذایـی نیاز بـه یک 
فارغ التحصیـل صنایـع غذایـی دارد 
که بـه عنوان مسـئول فنی مشـغول 
بـه کار شـود. از آنجایـی کـه بـازار 
و  آزمایشـگاه ها  رشـته  ایـن  کار 
غذایـی  مـواد  تولیـد  کارخانه هـای 
اسـت، محیـط کار مناسـبی بـرای 

اسـت. دختـران 

زنگ
نانـو 13معرفی رشته تحصیلی 

فرآیند تبدیل مواد غذایی خام و اولیه به مواد غذایی قابل مصرف در حیطه 
تخصص علم صنایع غذایی است. در رابطه با این صنعت دو رشته ارائه می شود. 
و  کیفی  کنترل  به  و  بوده  بهداشت  وزارت  نظر  زیر  و صنایع غذایی  علوم  رشته 
بهداشت مواد غذایی می پردازد. حال آن که رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی 
زیر مجموعه مهندسی کشاورزی بوده و وظیفه آن تبدیل و نگهداری محصوالت 

کشاورزی به صورت فرآورده های با کیفیت مناسب برای مصرف است.

  سحر بیگ زاده

توانمندی ها و 
استعدادهای موردنیاز 

شیمی  دانش  از  برخورداری 

در  موفقیت  برای  زیست شناسی  و 

است.  ضروری  امری  رشته ها  این 

روحیه کار گروهی و نظم در انجام 

کارها، توان جسمی و توانایی کار در 

کارخانجات از دیگر موارد الزم برای 
موفقیت هستند.

معرفیرشتهی


دانشگاه های معروف صنایعغذایی
علوم و مهندسی صنایع غذایی هستند.و شیراز از دانشگاه های برتر در رشته اصفهان، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی برتر در رشته علوم و صنایع غذایی و بهشتی، تبریز و سمنان، دانشگاه های دانشگاه های علوم پزشکی شهید 

محدودیت رشته
عاقه به دروس شیمی و 

زیست شناسی نقش انکارناپذیری 
در موفقیت این رشته بازی می کند، 
از این رو کسانی که عاقه ای به این 
زمینه ندارند، نباید سراغ آن بروند.



زنگ
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دی ماه  1397 شماره 88

 محمد فرهادپور

فنــاوری نانــو در حــوزه نفــت و گاز ماننــد بســیاری از حوزه هــای دیگــر، حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد. ایــن فنــاوری 
ــال از  ــرای مث ــود. ب ــش ش ــش و پخ ــت و پاالی ــاد برداش ــاری، ازی ــاف، حف ــدی در اکتش ــوالت مفی ــاد تح ــث ایج ــد باع می توان
ــا کمــک نانوحســگرها  ــوان ب ــی اســتفاده کــرد، می ت ــری از تشــکیل رســوبات در مخــازن نفت ــرای جلوگی ــوان ب ــوذرات می ت نان
اطالعــات دقیقــی از یــک مخــزن بدســت آورد، می تــوان تجهیزاتــی ســبک تر، دقیق تــر و بــا اســتحکام باالتــر طراحــی و تولیــد 
کــرد، می تــوان بــا اســتفاده از نانوغشــاها جداســازی ناخالصی هــا و گازهــا را بــا دقــت و ســرعت بیش تــری انجــام داد، می تــوان 

از ســیاالت هوشــمند نانویــی در ازیــاد برداشــت و حفــاری اســتفاده نمــود و کاربردهــای بســیار دیگــر.

در ادامه چند تا از چالش های موجود در صنایع نفت و گاز و راه حل های فناوری نانو برای آنها آورده شده است.

افزایــش  بــه  باتوجــه 
ــان و گســترش  ــت جه جمعی
کــه  حوزه هایــی  و  صنایــع 
بــه نفــت نیــاز دارنــد، روز بــه 
ــول  ــن محص ــای ای روز تقاض
بیش تــر می شــود و در نتیجــه 
پیشــرفته تری  روش هــای 
تکنیک هــای  بهبــود  بــرای 
ــن مشــخصات مخــزن و  تعیی
فرآیندهــای افزایــش برداشــت 
در  اســت.  موردنیــاز  نفــت 
ــه  ــود ب ــا وج ــر ب ــال حاض ح

کارگیــری ترفندهــای مختلف 
ــی از  ــش از نیم ــان بی همچن
نفــت  موجــود در مخــازن، 
می مانــد  باقــی  آنهــا  درون 
نمی شــود.  برداشــت  و 
از مهم تریــن دالیــل  یکــی 
آن، عــدم وجــود اطالعــات 
کافــی و دقیــق از مخــازن 
بــرای حــل  اســت.  نفتــی 
از  می تــوان  مشــکل  ایــن 
نانوحســگرهایی اســتفاده کرد 
ــای  ــه حفره ه ــد ب ــه بتوانن ک
ســاختار مخــزن نفــوذ کننــد 
و اطالعــات کاملــی از مخــزن 

ــد. ــا بدهن ــه م ب

کاربرد فناوری نانو در صنایع نفت و گازکاربرد فناوری نانو در صنایع نفت و گاز

اکتشـــــافاکتشـــــاف
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کــردن  کــم  امــروزه 
اکســید  دی  و  گوگــرد 
ــع  ــده در صنای ــن آزاد ش کرب
چالــش  یــک  گاز  و  نفــت 
اساســی جهانــی شــده اســت. 
پاالیشــگاه ها شــدیدا تحــت 
فشــارند تــا بــا مصــرف هرچــه 

کم تــر انــرژی و ایجــاد آلودگی 
کم تــر، جوابگــوی نیازهــای 
بشــری باشــند. اســتفاده از 
نانوکاتالیســت ها، آنهــا را در 
ایــن امــر بســیار یــاری کــرده 
و امــکان جداســازی ترکیبــات 
مضــر را بــا دقــت بــاال فراهــم 
همچنیــن  اســت.  کــرده 
نانوغشــاها  و  نانوجاذب هــا 
ــر  ــن ام ــود ای ــرای بهب ــز ب نی

ــتند. ــد هس مفی

ــا  ــک40 ت ــده نزدی در آین
50 درصــد برداشــت نفــت  
از مخــازن دریایــی خواهــد 
ــختی های  ــدای از س ــود. ج ب
اکتشــاف ایــن منابــع، حفــاری 
زیــر دریــا چالش هــای خاصی 
دارد کــه در مخازن خشــکی و 
یــا مخــازن زیــر آب هــای کــم 
عمــق وجــود ندارنــد. از جمله 
تغییــر  بــه  می تــوان  آنهــا 
شــرایط عملیاتــی مثــل تغییر 
جهــت حفــاری از عمــودی 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه افق ب
ــرای آنهــا ســیاالت معمــول  ب
نیســت.  جوابگــو  حفــاری 
ــیمان کاری  ــر س ــش دیگ چال
عمیــق  نفــت  چاه هــای 
اســت. همچنیــن رســوبات 
ترکیبــات آلــی ســنگین از 
ــوزه  ــن ح ــر مشــکالت ای دیگ

اســت. نانومــواد بــا دارا بــودن 
خواصــی مثــل توانایــی مقابله 
ــل  ــده، تحم ــل خورن ــا عوام ب
ــل  ــاال و تحم ــار ب ــا و فش دم
محیطــی  شــرایط  دیگــر 
مناســبی  گزینــه  ســخت، 
ــکالت  ــن مش ــل ای ــرای ح ب
هســتند. مثــال می تــوان از 
ســیاالت هوشــمند نانویــی 
ــول  ــیاالت معم ــای س ــه ج ب
ــرای حفــر چاه هــای عمیــق  ب
بــا اشــکال گوناگــون اســتفاده 
ســکوهای  می تــوان  کــرد. 
ــاری را  ــای حف ــی و ابزاره نفت
نانومتــری  پوشــش های  بــا 
در برابــر خوردگــی و ســایر 
ــن  ــی ایم ــیب های محیط آس
ــتفاده  ــا اس ــوان ب ــرد. می ت ک
از نانوســیلیکا در ســیمان ها 
مقاومــت خمشــی و تراکمــی 
ــری  ــه کارگی ــرای ب ــا را ب آنه
ــش  ــق افزای ــای عمی در چاه ه

داد. 

ــه  ــه گفت ــور ک ــان ط هم
شــد بیــش از نیمــی از نفــت 
در مخــزن باقــی می مانــد و 
بــه کمــک روش هــای مرســوم 
نمی تــوان آنهــا را برداشــت 
کــرد. بــرای رفــع این مشــکل 
ــود  ــی وج ــای مختلف روش ه
آنهــا  از  هرکــدام  کــه  دارد 
را  خــود  خــاص  مشــکالت 
ــد. یکــی از ایــن روش هــا  دارن
تزریــق مــواد شــیمیایی مثــل 
ــای  ــا زنجیره ه ــی ب پلیمرهای
بلنــد مولکولــی اســت کــه 
ــه کاهــش ویســکوزیته  هــم ب
)بــا  مخــزن  درون  نفــت 
آب  بخــار  تزریــق  کمــک 

می کننــد  کمــک  گــرم( 
و هــم بــا دارا بــودن مــواد 
فعــال ســطحی باعــث کاهــش 
کشــش ســطحی و عبــور بهتر 
نفــت در مخــزن می شــوند. 
حــال بــا اســتفاده از نانــوذرات 
ــی  ــیال تزریق ــری در س پلیم
کــه  بــه طــرزی  می تــوان 
ــا محیــط زیســت  ســازگارتر ب
باشــد، ایــن عملکــرد را بهبــود 
نانوپلیمرهــا  ایــن  بخشــید. 
ــک  ــیار کوچ ــدازه ای بس ــا ان ب
ــم  ــه حج ــطح ب ــبت س و نس
بــاال از حفــرات بــه خوبــی 
ــه مخــزن  عبــور می کننــد و ب
می رســند. بــا کمــک ایــن 
ــاده  ــزان م ــا می ــا ب نانوپلیمره
اثــر  می شــود  کم تــری 
گرفــت. توجه تــری  قابــل 

تولید و حفاریتولید و حفاریازدیاد برداشت ازدیاد برداشت 

فرآوری و پاالیشفرآوری و پاالیش



بـا سـالم. لطفـا بـرای مخاطبـان ماهنامـه بگویید چـرا تصمیم 
گرفتیـد روی ایـن موضـوع کار کنید؟

در حـال حاضـر یکـی از معضـالت اصلـی محیـط زیسـت آلودگـی هوا و 
انتشـار گازهـای مضـر ناشـی از اسـتفاده ی بی رویـه از سـوخت های فسـیلی 
اسـت. بـا توجـه به افزایـش روز افزون تعـداد خودروها، بخـش عظیمی از این 
آلودگـی توسـط آنهـا تولیـد می شـود؛ بـرای جلوگیـری از انتشـار ایـن گازها 
یـک مبـدل کاتالیسـتی در مسـیر خـروج در اگزوز خـودرو قرار می گیـرد. ما 
بـرای اینکـه قدمـی در راسـتای بهتـر و بـه صرفه شـدن مـواد مورد اسـتفاده 

بـرای ایـن منظـور برداشـته باشـیم، اقدام بـه تعریـف این پـروژه کردیم. 

آیا نتیجه طرح شما نمونه داخلی یا خارجی دارد؟
بلـه. ایـن طـرح نمونـه ی خارجـی دارد، امـا یـک طـرح بـرای اینکـه بـه 
تولیـد انبـود برسـد، مثـل یـک پـازل اسـت کـه هـر گـروه پژوهشـی در هـر 
جایـی از دنیـا یـک قطعـه ی ایـن پـازل را تکمیل می کنـد و ما هم تالشـمان 

بـر همیـن بود.

در مـورد نحـوه انجام طرحتـان از ابتدا تـا زمانی کـه در مرحله 
دوم پذیرفته شـد، توضیـح دهید؟

مـا پـس از تعریف پروژه، شـروع بـه مطالعه ی مقـاالت مربوطـه کردیم و 
سـعی کردیـم اطالعاتمـان را دربـاره ی تحقیقاتی کـه قبال در زمینه ی سـنتز 
نانـوذرات بـرای کاربردهـای کاتالیسـتی انجـام شـده بـود، کامـل کنیـم. بعد 
از تحقیـق  و بررسـی بـه ایـن نتیجه رسـیدیم کـه نانـوذرات النتانیـم کبالت 
اکسـید به دلیل بازدهی بسـیار مطلوب و روش سـنتز سـاده گزینه-ی خوبی 
هسـتند و اقـدام به سـنتز ایـن مـواد در آزمایشـگاه پژوهش سـرا کردیم. پس 
از اینکـه تسـت های مشـخصه یابی انجـام شـد و دیدیـم کـه مـواد بـه صورت 
مطلـوب سـنتز شـدند، این پژوهـش را به صورت یـک مقاله تنظیـم کردیم و 

در جشـنواره ی نانو شـرکت دادیم.

مـواد مـورد نیـاز شـما، روش انجـام آزمایش هـای مختلـف و 
تسـت هایی کـه در رونـد طـرح انجـام دادیـد چـی بـود؟ از چـه 

منابعـی اسـتفاده کردیـد؟

سیده نیلوفر غفاری و ساجده حشمتیان فعالیت پژوهشی خودشان را در 
پژوهش سرای دانش آموزی ماصدار استان البرز شهر کرج آغاز کردند 
توانستند طرح »سنتز و مشخصه یابی  با راهنمایی آقای حامد سعدیان  و 
نانوذرات پروسکایت النتانیم کبالت اکسید به روش سل ژل-احتراقی« را 
برای نهمین جشنواره ارسال و رتبه پنجم را از آن خود کنند. این دوستان 
صنعتی  تولید  به  را  طرحشان  و  دهند  ادامه  را  کارشان  هستند  مصمم 
برسانند. داستان این طرح را از زبان خانم ساجده حشمتیان به نمایندگی 

از این گروه می خوانیم:
 سمیه زمانی

زنگ
نانـو 16

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

گالیسـین  و   PVP کبالـت،  نیتـرات  النتانیـم،  نیتـرات  از  مـا 
اسـتفاده کردیـم. نانوذرات النتانیـم اکسـید )LaCoO3( را به روش 
 SEM، سـل ژل-احتراقـی سـنتز کردیـم و مـواد را برای تسـت های
XRD و DLS فرسـتادیم )مـا ایـن آزمایـش رو بـه علـت عـدم 
موفقیـت در دفعـه ی اول، دوبـاره انجـام دادیـم و بـار دوم بـا تغییـر 
نسـبت مـواد، بـه نتیجـه ی مطلـوب رسـیدیم(. در مراحـل تحقیق و 

مطالعـه از مقـاالت ISI بـه عنـوان منبـع اسـتفاده کردیـم. 

در  عملـی  پـروژه ی  کـه  زمانـی  تجربه تـان  از 
نانـو انجـام می دادیـد، بگوییـد؟ آزمایشـگاه های فنـاوری 

لذت بخش تریـن قسـمت پـروژه ی مـا کار در آزمایشـگاه بـود. از 
آنجایـی کـه مـا در مدرسـه تقریبـا تمـام دروس را بـه شـکل تئوری 
توسـط  آن  مراحـل  انجـام تک تـک  و  نانـوذرات  گذراندیـم، سـنتز 
خودمـان در آزمایشـگاه و آشـنایی بـا نحـوه ی عملکـرد دسـتگاه ها، 

تجربـه ی خیلـی خوبـی بود.

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

خوشـبختانه پژوهش سـرای مـا مجهز به آزمایشـگاه نانو اسـت و 
غیـر از تسـت های مشـخصه یابی، باقـی مراحل با امکانـات موجود در 

پژوهش سـرا بـه خوبی انجام شـد.

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

لذت بخش تریـن قسـمت پـروژه ی مـا کار در آزمایشـگاه بـود. از 
آنجایـی کـه مـا در مدرسـه تقریبـا تمـام دروس را بـه شـکل تئوری 
توسـط  آن  مراحـل  انجـام تک تـک  و  نانـوذرات  گذراندیـم، سـنتز 
خودمـان در آزمایشـگاه و آشـنایی بـا نحـوه ی عملکـرد دسـتگاه ها، 

تجربـه ی خیلـی خوبـی بود. 

قبـال هـم مقالـه علمـی نوشـته بودیـد؟ نوشـتن مقاله 
بود؟ تجربـه ای  چطـور 

خیـر؛ اولیـن تجربـه ی مـا بـود. حقیقتش نوشـتن یـک مقاله ی 
معتبـر اصـال کار سـاده ای نیسـت! حداقـل یکـی از اعضای تیـم باید 
بـه زبان انگلیسـی مسـلط باشـد تـا تیم بـه منابع خارجی دسترسـی 
داشـته باشـد و باالتـر از آن، نحوه ی جسـتجوی مطالـب علمی را بلد 
باشـد کـه ما در طـول انجام پـروژه این مهـارت  را کسـب کردیم، اما 
بـه سـختی! بـا کمـک اسـتادمان مقـاالت مربـوط را اسـتخراج کرده 
و شـروع بـه مطالعـه کردیـم تـا بدانیـم در حـوزه ی مـورد نظـر مـا 
دیگـران چـه ایده هایـی داشـتند و چه کارهایـی انجام دادند. سـپس 
نتیجه گیـری کـرده و تصمیـم گرفتیـم کـه چطـور و در چـه جهتـی 

حرکـت کنیم.

اسـتاد راهنمـا چطـور در طـول پژوهـش به شـما کمک 
؟  د کر

بـا توجـه بـه اینکـه هـر دوی مـا بـرای اولیـن بـار در یـک طرح 
پژوهشـی فعالیـت می کردیـم، کار اسـتاد عزیـز سـخت بـود و حتـی 
قبـل از شـروع پژوهـش یک دوره ی آموزشـی فناوری نانـو را در کنار 

گذراندیم  ایشـان 

برایمـان  نانـو  دوم جشـنواره  مرحلـه  برگـزاری  روز  از 
بگوییـد.

فضـای کلـی نمایشـگاه واقعا خوب بـود. طرح هـای خیلی جالبی 
دیدیـم. آنجـا کـه واقعـا مـرز علم را نشـان مـی داد. خیلـی چیزهایی 
کـه در کتاب هـا خوانـده بودیـم را دیدیـم کـه چطـور صنعتی شـده 

بودند.

مهم ترین دستاورد جشنواره برای شما چی بود؟ 
مهم تریـن دسـتاوردش ارتبـاط با بقیه پژوهشـگرها و شـرکت ها 
بـود، از موفقیت هایشـان پرسـیدیم، حتـی بـا یـک غرفـه که توسـط 
چینی هـا اداره می شـد صحبـت کردیـم و از تجربیاتشـان برایمـان 

گفتنـد کـه خیلی مفیـد بود.

به نظر شـما چطـور می تـوان دانش آمـوزان را بـه انجام 
کارهای پژوهشـی تشـویق کرد؟ 

بایـد بـرای دانش آمـوزان تفهیـم شـود کـه درس و مدرسـه بـه 
می شـوند  موفـق  کسـانی  و  نمی رسـد  خاصـی  جـای  بـه  تنهایـی 
کـه وارد پژوهـش، تحقیـق و آزمایـش شـوند. ایـن مسـاله در نظـام 
آموزشـی اکثر کشـورهای پیشـرفته هست. اما متاسـفانه در کشور ما 
فرهنـگ جوری شـده که حتما باید مدرک داشـته باشـی، اما کسـی 

کـه وارد پژوهـش می شـود خیلـی چیزهـا یـاد می گیـرد.

و بـه عنـوان سـوال آخـر: بین آینـده شـغلی خودتان و 
فنـاوری نانـو ارتباطـی می بینید؟

کاربردهـای فنـاوری نانـو آنقـدر گسـترده اسـت کـه تـوی هـر 
زمینـه ای رد پایـی از آن را می شـود دید. دوسـت داریـم توی همین 
زمینـه ادامـه دهیـم تـا ایـن طـرح را صنعتی کنیـم و به تولیـد انبوه 
برسـانیم. چـون مشـکالت زیسـت محیطـی خیلـی زیـاد شـده کـه 
درصـد بسـیاریش بـه خاطـر آلودگی خودروهاسـت و با حل شـدنش 

می تـوان بـار سـنگینی را از دوش آینـدگان و بشـریت برداشـت.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو



تولید ماژیک نانویی با هدف کاهش آالینده های 
زیست محیطی ناشی از ابزارهای آموزشی

امر  از  ناپذیری  جدایی  بخش  ماژیک  مثل  آموزشی  کمک  لوازم 
تعلیم و تربیت هستند.، اما گازهای خروجی از جوهر ماژیک ها اثرات 
بیماری زایی بر جای می گذارند. جوهر های مدرن اغلب از ترکیب مواد 
شیمیایی مختلف، از جمله حالل ها، رنگدانه ها، رنگ ها، رزین ها و مواد 
دیگر ساخته شده اند که به این نشانگرها توانایی هایی اداره سطوح غیر 
معمول و ثبت نوشته های دائمی را می دهند. با توجه به ساختار شیمیایی 
این ترکیبات، جوهرها عوارض جانبی زیادی از جمله سرگیجه، سردرد، 
تهوع و استفراغ را دارند. به-طورکلي، اکثر عوارض ناشي از تماس در 

اثر قطع تماس از بین مي رود ولي تماس مستمر باعث ایجاد اختالالت 
دائمي می گردد.

در این طرح با ساخت نانوالیاف پلیمری به عنوان جاذب گازهای 
آالینده ناشی از مصرف ماژیک ها سعی شده تا عوارض ناشی از آنها به 
حداقل برسد. نتایج حاصل نشان دهنده تولید نانوپوشش مناسب و نیز 
قابلیت آن برای جذب گازهای فرار تولوئن و زایلن که در اثر استفاده از 

ماژیک ها تولید می شوند، است.

آزمایش ها و نتایج
جهت ساخت نانوالیاف پلی الکتیک اسید از پودر پلی ونیل الکل و 
اسید فرمیک استفاده شد. سپس مواد وارد دستگاه الکتروریسی تحت 
شرایط بهینه قرار گرفت تا نمونه های نانوالیاف پوششی بدست آید. این 

نانوساختارها به کمک آنالیزهای مربوطه مورد شناسایی قرار گرفتند.

نانوپوشش ها  یکنواختی  میزان  و  الیاف  قطر  شکل،  تعیین  برای 
است.  گرفته شده  )SEM( کمک  روبشی  الکترونی  میکروسکوپ  از 
نشان  را  اسید  پلی الکتیک  الیاف  نمونه های   SEM تصویر  شکل2، 
نانوپوشش های  آنالیز،  این  از  حاصل  اطالعات  اساس  بر  می دهد. 
پلیمری تشکیل شده است و همچنین ضخامت نانوالیاف 75 نانومتر 
است که تاییدی بر نانوساختار بودن محصول است. عالوه براین، تصویر 

نشان می دهد ساختار دارای مورفولوژی همگن است.

به منظور بررسی مساحت سطح نمونه ها و همچنین میزان تخلخل 
حفرات که باعث کاربرد این ترکیبات در زمینه های جذب گاز می شود 
سطح  مساحت  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  نیتروژن  جذب  آزمایش 

نمونه ها برابر با 783 متر مربع به ازای یک گرم از ماده است.
با  نانوالیاف  برهمکنش  بر  مبنی  محکم  شاهدی  میزان  این  که 
نیز  نمونه ها  اندازه حفرات  گازهای آالینده است. همچنین میانیگین 
در حدود دو نانومتر بود که این مقدار توانایی به دام انداختن گازهای 

مختلف را دارد. 
پلی الکتیک  نانوالیاف  توانایی  بررسی میزان  به منظور  پایان  در 
فرار  )گازهای  ماژیک  از  خارج شده  آالینده  گازهای  در جذب  اسید 
تولوئن و زایلن( از دستگاه جذب گاز استفاده شد که مقادیر گزارش 
شده در شکل 3 داللت بر ظرفیت باالی جذب گاز توسط این ترکیبات 

را دارد.

نتیجه گیری
شده  تولید  نانوماژیک های  داد  نشان  آزمایش ها  نتایج 
تمامی  در  که  باشند  مفیدی  آموزشی  کمک  ابزار  می توانند 
گیرند  قرار  استفاده  مورد  پژهشی  و  آموزشی  مراکز  و  مدارس 

و از ابتال به انواع بیماری ها از جمله سرطان ها جلوگیری کنند.

نویسندگان:
سها مقصودی، حانیه انجم شعاع

دبیرستان استعدادهای درخشان 
فرزانگان، متوسطه اول، ناحیه دو 

شهرستان کرمان

شکل1: شماتیکی از ساخت نانوالیاف پلی الکتیک اسید قابل استفاده 
به عنوان نانوپوشش برای جذب گازهای آالینده حاصل از خروجی 

ماژیک

شکل2: تصویر  SEMنمونه های الیاف پلیمری پلی الکتیک اسید

شکل 3: میزان جذب گازهای فرار زایلن و 
تولوئن توسط نانوالیاف پلی الکتیک اسید.
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کشور ما یکي از بزرگ ترین واردکننده هاي محصوالت غذایي است 
و هر روز بر میزان واردات آن افزوده مي شود. یکی از دالیل این مصرف 

زیاد، زمان ماندگاری کم برخی مواد غذایی است. 
انجام شده در زمینه بهبود  ادامه تحقیقات  این پژوهش و در  در 
کیفیت مواد غذایی، پوششی از نانوالیاف خوراکی حاوی عصاره پوست 

میکروبی  ضد  و  اکسیدانی  آنتی  خواص  و  تهیه  آویشن  و  پسته  سبز 
آن جهت افزایش ماندگاری مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. 
مصرف مواد غذایي غني از آنتي اکسیدان و دارای خواص ضد میکروبی، 
براي سالمت بدن، تقویت سیستم ایمني و همچنین افزایش طول عمر 

و به تعویق انداختن فرآیند پیري ضروري است.

آزمایش ها و نتایج
برای تهیه نانوپوشش از پلی الکتیک اسید و برای عصاره گیاهی از 
عصاره پوست تازه پسته و عصاره آویشن جداگانه استفاده شد. عصاره 
گیاهی به محلول پلیمری پلی الکتیک اسید اضافه و برای ساخت نمونه 
دستگاه الکتروریسی بکار گرفته شد. نانوالیاف حاوی عصاره های گیاهی 
آنتی  جایگزین  و  بوده  میکروبی  و ضد  اکسیدانی  آنتی  دارای خواص 
اکسیدان های شیمیایی هستند. آنها می توانند با رهایش آهسته باعث 
پایداری مواد غذایی شوند و در نگهداری انواع مواد لبنی به عنوان آنتی 

اکسیدان طبیعی مورد استفاده قرار گیرند.

جهت بررسی اثر ضد میکروبی عصاره پوسته تازه پسته از کشت 
باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوس استفاده شد که نتایج نشان 
داد این ترکیب تاثیر خوبی در کنترل انواع باکتری های گرم مثبت و 

منفی دارد.
اندازه گیري  با استفاده از روش  اثر آنتي اکسیداني اسانس ها نیز 
قرار گرفت.  ارزیابي  DPPH مورد  رادیکالي  به کمک کاهش ظرفیت 
DPPH ترکیبي بنفش رنگ است که به دلیل حضور گروه هاي فنیل 
در ساختارش به راحتي به صورت رادیکال در آمده و در واقع منبع 
رادیکال آزاد است. این ترکیب با گرفتن یک الکترون از ترکیب آنتي 
اکسیدان، از رنگ بنفش به زرد تغییر رنگ مي دهد. هر چه بر مقدار 

ماده آنتي اکسیدان افزوده شود DPPH  بیش تري مصرف شده و رنگ 
بنفش بیش تر به سمت زرد میل مي کند. در این پژوهش اضافه کردن 
ترکیب پلیمری حاوی عصاره پوست پسته و عصاره آویشن به محلول

نمونه ها گردید. همچنین سایر تست های  تغییر رنگ  باعث    DPPH
آنتی اکسیدانی مانند فنل، فالونویی وRFAP  هم انجام شد که تغییر 

رنگ محلول ها نشان دهنده خاصیت آنتی اکسیدانی نمونه بود.

نتیجه گیری
از آنتي اکسیدان و دارای خواص  مصرف مواد غذایي غني 
ضد میکروبی براي سالمت بدن اهمیت دارد. با توجه به نتایج 
به دست آمده نانوالیاف سنتز شده دارای خواص آنتی اکسیدانی 
و ضد میکروبی به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های شیمیایی 
باعث  مواد  آهسته  رهایش  با  می توانند  که  می شوند  معرفی 

پایداری مواد غذایی شوند.

افزایش ماندگاری لبنیات با نانوساختارهای
آنتی اکسیدانی بومی کرمان 

نویسندگان:
یسنا ساالر محمدی، رقیه ساالری 

استاد راهنما: بتول تهامی پور  

مرکز پژوهش های علمی و 
آموزشی، اداره کل آموزش و 

پرورش کرمان

شکل 1: تصویر SEM  نانوالیاف حاوی عصاره گیاهی )اندازه 
نانوالیاف زیر 100 نانومتر(

شکل 2: بررسی اثر انتی اکسیدانی محلول پلیمری    الف. قبل از 
اضافه کردن محلول      ب. بعد از اضافه کردن محلول

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

مسافر روزنه ی امید نویسنده: محدثه ارحمی خواجه 
قسمت دوم

دورهمی زنگ
نانـو 20

کـه  گفتیـم  اول  قسـمت  در 
تحقیقـات  نتیجـه  در  نانوکپسـول 
و  مهربـان  و  پیـر  اسـتادی 
دانشـجویانش بـرای درمـان بیماران 
مبتـال بـه سـرطان متولـد شـد و از 
همـان ابتدا تصمیـم گرفته شـد که 
برای درمان سـارا اسـتفاده شود و ... 

نانوکپسـول وارد بـدن نحیـف و الغـر 
سـارا کوچولو شد. او طبق ماموریت خطیر 
سـلول های  شناسـایی  بـه  خـود، شـروع 
بدخیـم سـرطانی کـرد، بعد از شناسـایی، 
نزدیک تریـن مسـیر را بـرای رسـیدن بـه 
سـلول ها انتخاب کـرد، در حالیکه چشـم 
بـه مسـیر دوختـه بـود، از کوچک تریـن 
روزنه هـا عبـور می کـرد و مواظـب بـود تا 
نانوسـربازان شـجاع را سـالم و کامـل بـه 
مقصـد برسـاند. پیاده شـدن نانوسـربازها 
کوچولـو  سـارا  سـالم  بافت هـای  در 
می توانسـت بـه ایـن بافت هـا صدمـه بزند 
و حالـش را بدتر کنـد و نانوداروهای کمی 
بـرای مبـارزه بـا بافت های سـرطانی باقی 
بمانـد. نانوکپسـول بـا گـذر از مسـیرهای 
کـه  تنـگ  و گذرگاه هـای  تعییـن شـده 
کپسـول های معمولـی تـوان گـذر از آنهـا 
را نداشـتند، خـود را بـه بافـت سـرطانی 
رسـاند. سـلول های سـرطانی بـه سـرعت 
در حـال رشـد و تکثیـر بودند و بـا نفوذ و 

نابـودی بافت های سـالم، قلمـرو بیش تری 
بـا  نانوکپسـول  می کردنـد.  تسـخیر  را 
گام هایـی آهسـته خـود را به مرکـز بافت 
سـرطانی رساند و محل اسـتقرار و استتار 
خـود را مشـخص کـرد، جایـش را محکم 
کـرد و بـا اراده ای اسـتوار چشـم بـه بافت 
بدخیـم و خطرنـاک دوخـت. او بـا خـود 
عهد بسـت تـا نابودی دیو سـرطان قدم از 
قدم برنـدارد. دریچـه خـروج نانوداروها را 
بـاز کـرد و طبـق برنامه تعـدادی از آنها را 

پیـاده و راهـی کرد. 
بـه  حملـه  بـا  کوچـک  نانوسـربازان 
سـلول های مخـرب، آنهـا را متوجـه خود 
ایـن ترتیـب نبـرد عظیـم  بـه  کردنـد و 
شـروع شـد. نانوسـربازان با نفوذ بـه درون 
بافت سـرطانی، سـلول های سـرطانی را از 
درون تخریـب کـرده و جلـوی رشـد آنهـا 
را می گرفتنـد. بعـد از پایـان ماموریت هر 
سـری از نانوداروهـا، نانوکپسـول کوچـک 
دوبـاره دریچـه کوچک خود را می گشـود 
و سـربازان تـازه نفـس دیگـری را پیـاده 
می کرد. سـلول های سـرطانی کـه متوجه 
نانوکپسـول حامـل دشـمنان خـود شـده 
بودنـد، بـه طرف او یـورش آورده و سـعی 
نانوکپسـول  ولـی  کردنـد  او  نابـودی  در 
مصمـم تـر از آن بود که از پـای در آید. او 
اسـتوار سـر جایش ایسـتاد و تا سـاعت ها 
سـربازان دلیـرش را پشـتیبانی نمود. تنها 

امید و دلخوشـی او نجات سـارای کوچک 
و شـادی پـدر پیـرش بـود. او تـا آخریـن 
نانـودارو را راهـی نکـرد، از پای ننشسـت. 
با پیاده شـدن آخرین سـرباز، نانوکپسـول 
دریچـه کوچک خـود را بسـت و همزمان 
بـا آن چشـم های مهربانـش را روی هـم 
بافت هـای  از  یکـی  کنـار  در  و  گذاشـت 
خسـته ی سـارا کوچولو آرام گرفت. جذب 
بافـت شـد و جزئـی از وجـودش گشـت. 
حـال نوبت دوسـتانش بود تـا نانوداروهای 

تـازه نفـس را بـا خـود بیاورند. 
نابـودی  بـا  هفتـه  چنـد  از  بعـد 
بـه  حیـات  رنـگ  سـرطانی  سـلول های 
چهـره سـارا برگشـت و چشـمان زیبایش 
را دوبـاره بـه روی پـدر و مـادر مهربانـش 
گشـود. طنین صدای دلنشـین و شـیرین 
نانوکپسـول های خفتـه  بـه گـوش  سـارا 
در وجـودش رسـید و قلـب اسـتاد پیـر را 
سرشـار از شـادی و نشـاط کرد. روزی که 
سارا کوچولو توانسـت روی پاهای کوچک 
خـود بایسـتد، اولین جایی کـه رفت، اتاق 
اسـتاد پیـر مهربـان بـود. او بـا گل زیبایی 
که در دسـت داشـت وارد اتاق اسـتاد شد، 
ولـی دکتـر مهربـان دقایقـی بـود کـه بـا 
لبخنـد زیبایـی کـه برلب داشـت، پشـت 
میـز کارش بـرای همیشـه چشـم های پر 
مهرش را بسـته و به خـواب آرام فرو رفته 

بود.
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