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برگزاری مسابقه توانمند هم زمان با هفتمین جشنواره 
دانش آموزی نانو

آزمایشگاه دانش آموزی نانو در شهرستان بندرلنگه 
راه اندازی شد

آشنایی 2000 دانش آموز با تجهیزات فناوری نانو
 در فروردین و اردیبهشت 1395

معرفی پژوهش سرای دانش آموزی شهید هاشمی نژاد بهشهر

مرحله نخست هفتمین جشنواره دانش آموزی 
فناوری نانو با معرفی 40 طرح برتر به پایان رسید

17 اردیبهشت 1395، آزمون هفتمین المپیاد نانو 
در سراسر کشور برگزار شد

مرحله نخست هفتمین جشنواره دانش  آموزی فناوری نانو شانزدهم و هفدهم اردیبهشت 
ماه، با معرفی 40 طرح برتر به همت باشــگاه نانو و میزبانی پژوهش سرای دانش آموزی امام 

صادق )ع( شهرستان نور استان مازندران برگزار شد.
40 طرح منتخب از اســتان های آذربایجان شــرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراســان 
شمالی، ســمنان، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلســتان، مازندران و همدان در این جشنواره 
با حضور بیش از 250 دانش آموز از سراســر کشور توســط دانش آموزان صاحب طرح ارایه 
شدند.  مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور آقای زرافشان معاون محترم آموزش متوسطه 
وزارت آموزش و پرورش، آقای قاســمی مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران، آقای 
اســفندیار نظری معاون آموزش و پرورش اســتان مازندران، آقای گرجی رییس آموزش و 
پرورش شهرستان نور، آقای فرهادی از خیرین مدرسه ساز استان مازندران و آقای قدمگاهی 

آزمون مرحله اول هفتمین المپیــاد دانش آموزی نانو به 
همت باشــگاه نانو و ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، 
صبح روز جمعه 17 اردیبهشت ماه 1395 به طور هم زمان 

در 152 شهرستان برگزار گردید.
بیش از 30000 دانش آموز مقطع متوســطه داوطلب شرکت در این رقابت بزرگ 
علمی بودند و در برگزاری آن 245 نهاد ترویجی شامل پژوهش سراهای دانش آموزی و 

مراکز و شرکت های آموزشی مشارکت داشتند. 
گفتنی است استان های مازندران، کردســتان، خراسان رضوی، کرمانشاه و فارس 
هر کدام با بیــش از 2000 داوطلب بیش ترین تعداد شــرکت کننده را در این دوره به 

خود اختصاص دادند.
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لطفًا خودتان را معرفی کنید.

اینجانب مهـدی ولی پـور، دارای مدرک کارشناسـی 
علـوم اجتماعی و 10 سـال اسـت که مدیر پژوهش سـرا 

. هستم
و از بهمن ماه سـال1393 مسـئولیت آزمایشـگاه نانو 

پژوهش سـرای شـهید میرزاده بابلسـر را برعهده دارم.

از زمان آغاز فعالیت آزمایشـگاه چـه فعالیت هایی 
انجام شـده است؟

روزه  یـک  دانش آمـوزی  سـمینار  برگـزاری   
آشـنایی با فنـاوری نانـو، در دو گروه 200 نفره پسـران 
و دختـران توسـط مـدرس اعزامـی از سـتاد نانـو آقای 

اسـماعیل زاده دکتـر 
 برگزاری سـه دوره کارگاه آشـنایی با کاربردهای 
نانوفنـاوری بـه صـورت سـمینار تئـوری و عملـی برای 
محـل  در  مختلـف  دبیرسـتان های  از  دانش آمـوز   60

پژوهش سـرا
 برگـزاری نمایشـگاه و کارگاه نانو بـرای 420 نفر 
و متوسـطه دوم  نهـم  پایـه  از دانش آمـوزان مـدارس 

دختر و پسـر بابلسـر
 تشـکیل کارگاه های مجـزا برای دبیـران فیزیک، 

شـیمی و زیست شناسی
 شـرکت کارشـناس نانو پژوهش سـرا در سـومین 

دوره مهـارت آزمایشـگاهی فناوری نانو در مشـهد 

آیـا دانش آمـوزان به انجـام طرح های پژوهشـی 
هم در آزمایشـگاه مشـغول هستند؟

کـه  داشـتیم،  دانش آمـوزی  پـروژه  چهـار  بلـه، 
همگـی بـا پیشـرفت صددرصـدی از تاریـخ شـروع که 
در سـال 94 بـوده اسـت؛ انجـام شـده اند. عناویـن این 

از: پروژه هـا عبـارت اسـت 
نانوکامپوزیـت  ویژگـی  بررسـی  پـروژه  انجـام   .1
نانـوذرات  در  شـده  غـرق  نقـره  نانـوذرات  شـامل 
چهارمیـن  در  آن  مقالـه  ارایـه  و  دی اکسـیدتیتانیوم 
همایش ملـی از تئوری تـا کاربـرد فناوری نانـو که 15 
بهمـن 1394 در دانشـگاه جامـی اصفهان برگزار شـد.

pva +TiO2 2.  تهیه نانوالیاف
 CNT+ pva 3. تهیه نانوالیاف

 pva +CNT + TiO2+4. تهیه نانوالیاف + صمغ
بـرای  اولیـه  آزمایشـات  و  تحقیقـات  انجـام   .5

تعییـن ماده مناسـب برای شـرکت در مسـابقه توانمند 
دسـتگاه  توسـط  نانوالیـاف  بـا  ریسـمان  سـاخت  و 

لکتروریسـی ا

عـاوه بـر فعالیت هـای یـاد شـده، آیـا فعالیت 
دیگـری در حوزه نانو در آزمایشـگاه شـما انجام 

می شـود؟ 

روزه  دو  اسـتانی  کارگاه  و  نمایشـگاه  برگـزاری 
نانـو توسـط باشـگاه نانـو، تشـویق دانش آمـوزان بـرای 
شـرکت در المپیـاد نانـو، برگـزاری نمایشـگاه در هفته 
و  شهرسـتان  دانش آمـوز   450 بـرای  اسـتانی  نانـوی 

شـرکت در مسـابقه توانمنـد.

از اقداماتـی کـه بـرای فعال کـردن آزمایشـگاه 
در  حضـور  بـرای  دانش آمـوزان  جـذب  و 

بگوییـد. داده ایـد  انجـام  آزمایشـگاه 

انتخـاب چنـد دانش آمـوز عالقمند برای شـرکت در 
مسـابقه توانمنـد، ثبت نـام دانش آمـوزان بـرای المپیـاد 
نانـو، تنظیـم بخشـنامه در مورد نحـوه برگـزاری کالس 

تئـوری و آزمایشـگاهی نانـو و ارسـال آن بـه مدارس. 

و سخن پایانی:
حتمـا مباحثـی از نانـو در کتـب درسـی گنجانـده 
پـای  تـا  گـردد  طراحـی  آزمایش هایـی  و  شـود 
دانش آمـوزان در آزمایشـگاه نانـو بـاز گـردد. در حـال 
بسـیار  زمینـه  ایـن  در  دانش آمـوزان  انگیـزه  حاضـر 

اسـت. انـدک 

گفتگو با مدیر آزمایشگاه نانو شهرستان بابلسر

میـرزاده  شـهید  دانش آمـوزی  پژوهش سـرای 
بابلسـر، در سـال 1384 فعالـت خـود را آغـاز کرده 
ایـن  آزمایشـگاهی  فعالیت هـای  شـروع  و  اسـت 
پژوهش سـرا در زمینـه نانـو از بیسـت و پنجم بهمن 
دسـتگاه های  راه انـدازی  و  نصـب  بـا   ،1393 مـاه 
الکتروریسـی، اسـپاترینگ رومیزی و التراسـونیک 
بـوده اسـت. در ادامـه متـن گفتگویـی که بـا مدیر 
ایـن مرکـز، آقـای مهـدی ولی پـور، انجـام شـده، 

اسـت. آمده 
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آزمایشـگاه دانش آمـوزی نانـو شهرسـتان بندرلنگـه 
آمـوزش  مسـئولین  حضـور  بـا   ،1395 فروردیـن   30
مدیـران  شهرسـتان،  شـورای  اعضـای  پـرورش،  و 
در  بندرلنگـه  جمعـه  امـام  و  شهرسـتان  شـهرداری 
پژوهش سـرای خوارزمـی شهرسـتان بندرلنگـه اسـتان 

شـد. افتتـاح  هرمـزگان 
مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان، آقـای غـالم 
شـهبازی احمـدی، در آییـن بازگشـایی این آزمایشـگاه 
بـه  تبدیـل   83 در سـال  »ایـن مجموعـه  کـرد:  ابـراز 
پژوهش سـرای خوارزمـی گردیـد و فعالیـت خـود را بـا 
موضوع فنـاوری اطالعـات آغاز نمـود و اکنـون با وجود 
کمبـود امکانـات، بـا دارا بـودن 1200 عضـو توانسـته 
اسـت در زمینه هـای مختلـف علمـی و پژوهشـی به کار 

ادامـه دهد«. خـود 
وی در پایـان از همـکاری و همیـاری شـهرداری و 
شـورای اسـالمی شهرسـتان در افتتـاح آزمایشـگاه نانو 

تشـکر و قدردانـی کـرد.
مدیـر پژوهش سـرای خوارزمـی خانم خورشـیدزاده 
نیـز دربـاره عملکـرد 4 سـاله علمـی و پژوهشـی ایـن 
الهـی در  مرکـز گفـت: »ایـن مرکـز بـه حـول و قـوه 
زمینه هـای مختلـف علمی و پژوهشـی از جمله شـرکت 
سـاخت  حیـان،  بـن  جابـر  و  خوارزمـی  جشـنواره  در 
روباتیـک، موشـک آبـی و اجـرای مسـابقات گوناگون از 
جملـه سـازه های ماکارونـی و غیـره امتیـازات خوبی در 
کارنامـه خـود دارد کـه در نـوع خـود بی نظیـر اسـت«.

در پایـان معاون آموزشـی اسـتان آقـای دادی زاده، 
اظهـار داشـت: »ایـن پژوهش سـرا تنهـا پژوهش سـرای 
بـودن  دارا  بـا  کـه  اسـت  هرمـزگان  اسـتان  غـرب 
آزمایشـگاه فنـاوری نانـو بـا یـاری مسـئولین محترم در 
جهـت آشـنایی دانش آمـوزان بـا ایـن علـم و فنـاوری 

روز دنیـا در حـال فعالیـت اسـت«. 
آزمایشـگاه  ایـن  ایجـاد  هزینـه ی  اسـت،  گفتنـی 
پـرورش  و  آمـوزش  اداره  و  شـهرداری  مشـارکت  بـا 
بندرلنگه، سـتاد توسـعه فنـاوری نانـو و معاونـت علمی 

شـده  اسـت. تأمیـن  جمهـوری  ریاسـت  فنـاوری  و 

نمایشـگاه های اسـتانی توانـا فروردیـن و اردیبهشـت 
مـاه 1395 در 6 شهرسـتان قم، مشـهد، زاهدان، بهشـهر، 
شـهرری و ارومیـه برگزار شـد و در مجموع حـدود 2000 

دانش آمـوز از آنهـا بازدیـد کردند.
ایـن برنامه هـا بـا همـکاری باشـگاه نانـو و آموزش 
فعال سـازی  هـدف  بـا  شهرسـتان ها  ایـن  پـرورش  و 
سـمینار  بخـش  دو  در  دانش آمـوزی  آزمایشـگاه های 
نانـو اجـرا شـد.  یـک سـاعته و بازدیـد از آزمایشـگاه 
دانش آمـوزان ابتـدا بـا شـرکت در سـمینار بـا مفاهیـم 

علـوم و فنـاوری نانـو و عملکـرد و کاربـرد تجهیـزات 
ویـژه  سـتاد  کارشناسـان  توسـط  نانـو،  آزمایشـگاه 
و  شـدند  آشـنا  نانـو  باشـگاه  و  نانـو  فنـاوری  توسـعه 
در ادامـه از میـز محصـوالت مرتبـط بـا فنـاوری نانـو 

کردنـد. بازدیـد 
سـپس همـه گروه هـای دانش آمـوزی از تجهیـزات 
نانـو بازدیـد نمـوده و بـا نحـوه  تخصصـی آزمایشـگاه  
الکتریکـی سـیم، هیتـر  انفجـار  عملکـرد دسـتگاه های 

اسـتیرر، سـانتریفیوژ و الکتروریسـی آشـنا شـدند.

اولیـن مسـابقه توانمنـد شـانزدهم و هفدهم اردیبهشـت 
مـاه، بـه میزبانـی پژوهش سـرای دانش آمـوزی امـام صـادق 
)ع( شهرسـتان نـور اسـتان مازنـدران هم زمـان بـا هفتمیـن 

جشـنواره دانش آمـوزی نانـو برگـزار شـد. 
از میـان طرح هـای ارسـال شـده بـه دبیرخانه جشـنواره 
توانمنـد، 24 طـرح انتخـاب شـده بودنـد کـه صاحبـان این 
طرح هـا نتایج تحقیقـات آزمایشـگاهی خـود را بـرای داوران 
طرح هـای  همـه  اسـت  گفتنـی  نمودنـد.  ارائـه  مسـابقه 
برگزیـده، در مراکـز آزمایشـگاه های دانش آمـوزی نانو انجام 
شـده اند. نتایـج ایـن مسـابقه بـه زودی از طریـق سـایت 

باشـگاه نانـو اطالع رسـانی خواهـد شـد. 

آزمایشگاه دانش آموزی نانو در شهرستان بندرلنگه راه اندازی شد

آشنایی 2000 دانش آموز با تجهیزات فناوری نانو
 در فروردین و اردیبهشت 1395

برگزاری مسابقه توانمند هم زمان با هفتمین جشنواره 
کارشناس مسئول بخش دانش آموزی کارگروه ترویج دانش آموزی نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد.
گفتنی است این 40 طرح از بین 105 طرحی که 
به جشــنواره راه پیدا کرده بودند، انتخاب و به مرحله 
دوم راه پیدا کردند. مرحله دوم این جشنواره هم زمان 
با نمایشگاه فناوری نانو در مهر ماه سال جاری برگزار و 
برگزیدگان معرفی خواهند شد. برای دریافت جزئیات 
40 طرح ارایه شــده می توانید به ســایت باشگاه نانو 
مراجعه نمایید. الزم به ذکر است این چهل طرح حائز 
رتبه بندی نیستند و رتبه بندی پس از برگزاری مرحله 

دوم جشنواره در مهر ماه اعالم می گردد.
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ساخت نانوذرات مغناطیسی 
منگنز-روي و بررسی 
خواص مغناطیسی و 
کاربردی این ماده

مواد و روش ها  
منگنــز- فریــت  نانــوذرات  تهیــه  بــرای 

روي)MnZnFe2O4(  ابتــدا محلول هایی از کلرید آهن 
کلرید  و   )MnCl2.2H2O( منگنز  کلرید   ،)FeCl3.6H2O(
روی )ZnCl2( در آب دو بار تقطیر تهیه شــدند. سپس 
به میزان مشــخص از ســه محلول کلرید جهت بدست 
آوردن محلــول نهایی برداشــته و در یک بشــر با هم 
ترکیب شد، بشــر بر روی هیتر قرار گرفت و تا رسیدن 
به pH=12 به محلول، ســود  اضافه شد. محلول حاصل 
حدود یک ساعت در حال چرخش روی هیتر در دمای 
80 درجه ســانتیگراد باقی ماند. در نهایت بشــر حاوی 
محلول با آب مقطر پر شــد. پس از گذشت 24 ساعت 

مقدمه
اســتفاده از فناوری نانو در ساخت مواد مغناطیسی 
موجــب بهبود کیفیــت محصول، نظیــر بهبود خواص 
مغناطیســی و کارایی بیش تر می شــود. معمــوالً مواد 
مغناطیســی در حالت کلــی به دو گروه نرم و ســخت 
تقسیم بندی می شوند. مواد سخت خاصیت مغناطیسی 
خود را پس از حذف میدان مغناطیسی حفظ می کنند، 
در مقابل مواد مغناطیســی نرم پــس از حذف میدان، 
خاصیت مغناطیســی خود را به ســرعت و یا به  تدریج 

از دســت می دهنــد، به همیــن علت 
کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف به 

خود اختصاص داده اند. 
"فریت هــا" مــواد مغناطیســی ای 
هســتند که جزء اصلی تشــکیل دهنده 
آنها اکســید آهــن اســت و پارامترهای 
مغناطیســی مطلوبــی نظیــر ضریــب 
نفوذپذیری مغناطیســی و مقاومت ویژه 
 )1012 Ωcm الکتریکی باال )در حــدود
 )MnZnFe2O4( دارند. فریت منگنز-روي
از انــواع فریت هــای نرم مغناطیســی و 
داراي ســاختار اسپینلي اســت. ساختار 
اســپینلی نیز یکــی از انواع شــبکه های 

مواد مغناطیسی است که ســاختار تقریباً 
mn- پیچیــده ای دارد. فریــت اســپینلي

Zn عالوه  بر داشــتن خــواص فرومغناطیس، 

داراي مقاومت الکتریکي بزرگي اســت و در حضور 
میدان هــای متغیر، تلفات انرژي کوچکــي دارد که این 

تلفات با فرکانس میدان اعمال شونده متناسب است.
از جملــه کاربردهای فریت منگنــز- روي می توان 
منابع تغذیه سوئیچینگ، ترانســفورماتورها، سلف ها و 

هدهاي ضبط صوت یا ویدئوها را نام برد. 
از جمله روش هاي ســاخت نانوفریت منگنز-روي، 
روش ســل- ژل، روش هیدروترمال و روش همرسوبي 
است. از میان روش های مختلف، روش همرسوبي نتایج 
امیــدوار کننده تری در تولید این نانــو ذرات در دماهای 
نسبتاً پایین به  همراه دارد. از جمله مهم ترین مزایاي این 
روش، ارزان بودن و سنتز شــیمیایي مرطوب در دمای 

پایین است.
 در این تحقیــق با به کارگیری روش همرســوبی، 
  )MnZnFe2O4(منگنز-روي اســپینلی  فریت  نانوذرات 
از محلول های کلرید منگنز، کلریــد روی، کلرید آهن و 

محلول سود تهیه شد.

چکیده
در این تحقیق نانوذرات فریت 

  )MnZnFe2O4(منگنز-روي اســپینلی 
از محلــول کلریدهــای منگنــز، روی و آهن 

و محلول ســود با روش همرســوبی تهیه شد و 
سپس خواص مغناطیسی، ساختار نانوذرات و اندازه 
بلورک ها )دانه ها( مورد بررسی قرار گرفت. میانگین 
ابعاد بلورک ها برای هر نمونه از پهن شــدگی قله 
بیشینه ی )311( توسط فرمول شرر در حدود 25 
nm محاسبه شد. منحنی پسماند مغناطیسی که 
بوسیله دستگاه VSM بدست آمد، تأیید کننده 

خواص مطلوب مغناطیســی برای نمونه تا 
میدان 9000 اُرستد بود.

محلول، ته نشــین و محلول آبی روی آن تخلیه گردید 
و دوباره پر از آب شــد. بعد از شستشــوی نمونه با آب 
مقطر، نمونه کاماًل خشــک گردید. ماده بدســت آمده 

توسط هاون آسیاب و پودر شد. 
ساختار نمونه های تهیه شــده با استفاده از دستگاه 
XRD مورد بررســی قرار گرفت. میانگین قطر نانوذرات 
با اســتفاده از پهن شــدگی خط پراش در نصف شدت 
بیشــینه قله )311( و فرمول شرر بدست آمد. همچنین 
برای مطالعه رفتار مغناطیســی نانوذرات فریت منگنز-

روی از دستگاه VSM استفاده شد.

بحث و نتایج
الگوی پراش اشعه ایکس نمونه  تهیه شده )شکل1( 
منطبق با ســاختار اســپینلی نانوذرات فریــت منگنز-
اندازه  میانگین  اســت. همچنین   )MnZnFe2O4( روی 

بلورک ها، 25 نانومتر به دست آمد.

 
شکل1: الگوی پراش اشعه ایکس فریت اسپینلي  

)MnZnFe2O4(

نانوذرات  مغناطیســی  رفتار  بررســی 
 VSM فریت منگنز-روی توســط دستگاه
اعمالی  بیشــینه میــدان مغناطیســی  با 
9000 اُرستد انجام شــد. منحنی پسماند 
مغناطیســی نمونه ی نانوذرات در شکل2 

نشان داده شده است.
مقادیر مربــوط به مغناطیس اشــباع 
)Ms(، مغناطیس پســماند )Mr( و نیروی 
وادارندگی )Hc( بــرای نمونه در جدول1 
نتایج بدســت  با توجــه به  آمده اســت. 
آمــده، نمونه ی تهیه شــده دارای خواص 
فری مغناطیس اســت و تا میدان حداکثر 
9000  اُرســتد، اشــباع مغناطیسی برای 

نمونه ها رخ نمی دهد.

  
شکل2: منحنی پسماند مغناطیسی نمونه ي فریت اسپینلی 

)MnZnFe2O4(

جدول 1: پارامترهای مغناطیسی نمونه ی فریت اسپینلی 

Hcنمونه
)Oe( 

Mr
)emu/g(

M at 9000 Oe
)emu/g(

)Mn0.8Zn0.2Fe2O4(Sample1/160/0

نتیجه گیری 
منگنــز-روي  اســپینلی  فریــت  نانــوذرات 
)MnZnFe2O4(  با روش همرســوبی تهیه شد. ویژگی 
روش بــه کار گرفته شــده، تهیه نانــوذرات خالص در 
دماهای نســبتاً پایین و ارزان بودن این روش است. در 
این تحقیق اندازه نانوذرات نمونه های فریت اســپینلی 
منگنز-روي 25 نانومتر محاســبه گردید. نانوذرات تهیه 
شده دارای نظم فری مغناطیس با وادارندگی و پسماند 
کم هســتند. نتایج به دســت آمده حاکــی از توانایی 
اســتفاده  از فریت منگنز-روي جهــت کاربرد در منابع 
تغذیه سوئیچینگ، ترانســفورماتورها، سلف ها و هدهاي 

ضبط صوت یا ویدئوها است.

محققان:

فاطمه اتحادی، فاطمه السادات 

ابوسبا کاظمینی، نیکتا حائری، 

نگار برومند، پریسا محقق

استاد راهنما:

 محسن عبدالهی، مهدی واعظ

دبیرستان دخترانه استعدادهای 

درخشان فرزانگان امین 2 اصفهان
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بررسی کارایی نانوذرات دی اکسیدتیتانیم در 
حذف حشره کش کلوتیانیدین

                        از محیط های آبی

مواد و روش ها  
حشــره کش کلوتیانیدین به کار رفته در این تحقیق 
ساخت شــرکت بایر آلمان است که ساختار شیمیایی آن 
در شکل 1 نشان داده شــده است. دیگر مواد به کار رفته 
در این کار هیدروکسیدســدیم، اســید هیدروکلریک، از 

شرکت مرک هستند. 
TiO2 مورد استفاده در اینجا ساخت دگوسای آلمان 
است که مساحت سطح آن با روش BET تقریبا 10±50 

متر مربع بر گرم و قطر متوسط آن 21 نانومتر است.

  
شکل1: ساختار مولکولی حشره کش کلوتیانیدین

در ایــن تحقیق ابتــدا نانــوذرات فوتوکاتالیــزور در 
محلول های آبی حاوی آالینده کلوتیانیدین با غلظت های 
معین، با کمک حمام اولتراسونیک پخش شد و سپس در 

حالت هم زدن و بصورت دوغابی، نور UV بر آن تابانده شده 
و فعالیت فتوکاتالیزوری آن در حذف آالینده کلوتیانیدین 
در شــرایط مختلف از نظر مقدار نانــوذرات، غلظت اولیه 

آالینده و شدت نور مورد آزمایش قرار گرفت. 
برای تعیین غلظت کلوتیانیدین از مشخصات جذبی 
آن در ناحیه فرابنفش اســتفاده شــد. برای این منظور با 
استفاده از دســتگاه اســپکتروفتومتر تک شعاعی میزان 
جــذب محلول های حــاوی کلوتیانیدیــن در طول موج 
بیشینه اندازه گیری و با اســتفاده از نمودار کالیبراسیون 
درصد حذف ترکیــب مورد نظــر و در نهایــت فعالیت 

فتوکاتالیزوری مشخص گردید. 

نتیجه ها و بحث
1. بررســی اثــر غلظــت کلوتیانیدین بــر فعالیت 

فتوکاتالیزوری:
شــکل2 ســرعت تخریب آفت کــش در غلظت های 
مختلــف آفت کــش را نشــان می دهد. همــان طور که 
مشاهده می شود در غلظت های باالی کلوتیانیدین سطح 
فتوکاتالیزور TiO2 با محلول آالینده اشــباع می شود که 
این سبب رسیدن نور اندک به سطح کاتالیزور می شود و 

در نتیجه سرعت حذف کاهش می یابد.

  
شکل2: تاثیر غلظت اولیه آفت کش بر سرعت حذف آن

2. اثــر شــدت نــور بــر تخریــب فتوکاتالیزوری 
کلوتیانیدین

شــدت نور یکی از مهم تریــن عواملی اســت که بر 
میزان ســرعت تخریــب فتوکاتالیزوری آالینــده تاثیر 
می گذارد. بازده فتوکاتالیزوری بسیار به جذب نور توسط 
فتوکاتالیزور وابسته است. همان طور که در شکل 3 نشان 
داده شده است ســرعت تخریب با افزایش شدت نور زیاد 

می شود. 

  
شکل 3: تاثیر شدت نور بر سرعت حذف آفت کش

                      
نتیجه گیری 

نتایج نشــان می دهد که نانوذرات TiO2 در سیستم 
بســتر ثابت کارآیی قابل توجهی در حــذف کلوتیانیدین 
به عنوان آالینده مــدل از آفت کش هــا دارد. بیش ترین 
درصد حذف مــاده آفت کش در غلظــت mgl-1 40 از 
کلوتیانیدین توســط نانوذرات دي اکسید تیتانیم، تحت 
تابش نور UV-C با شدت 17Wm-2 در مدت زمان 120 

دقیقه، % 90/24 بوده است.

چکیده
هدف از ایــن مطالعه ارزیابی خاصیــت فتوکاتالیزوری دي اکســید تیتانیم  
به منظور تخریب آفت کــش کلوتیانیدین در محلول آبی اســت. در این روش، 
حشره کش کلوتیانیدین با استفاده از نانوذرات دي اکسیدتیتانیم تحت تابش نور 

UV  تخریب می شود. 
در ایــن تحقیق تاثیــر پارامترهای عملیاتــی )غلظت اولیــه کلوتیانیدین 
و شــدت تابش نور مــاوراء بنفش( بــر روی فعالیت فتوکاتالیــزوری نانوذرات 
دي اکسیدتیتانیم و سینتیک واکنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها 
نشان داد که دي اکســید تیتانیم به عنوان یک فتوکاتالیزور، کارایي مناسبی در 
حضور نور UV-c برای حذف حشره کش کلوتیانیدین از محلول های آبی دارد. 
درصد حذف حشره کش کلوتیانیدین در غلظت اولیه pH=6/50 ،40 mgl-1 و 

شدت نور 17Wm-2 و مدت زمان 120 دقیقه  حدود % 90/24 بدست آمد.

مقدمه
آفت کش ها مواد یا مخلوطی از مواد مناسب برای پیشــگیری از تخریب محیط زیست، دفع یا کاهش هر گونه 
آفت هســتند، اما حضور این مواد در فاضالب ها و به دنبال آن خطرات زیســت محیطی مرتبط با بهداشت عمومی 
موجب نگرانی شده است. وجود این ترکیبات آلی سمی در فاضالب به عنوان مانع اصلی در بازیابی فاضالب گزارش 
شده است. تنوع ســمیت و ثبات آنها می تواند تاثیر مستقیم بر اکوسیستم داشــته و در حال حاضر تهدیدی برای 
انسان ها از طریق آلودگی منابع آب آشامیدنی به شمار می آید. آفت کش  های شیمیایی می توانند بر سیستم عصبی 
اثر بگذارند و حتی باعث ضعف یا فلج عضالت انسان گردند. حذف کارآمد این آالینده های آلی از فاضالب ها، جهت 
کاهش خطر ابتال به عوارض ناشی از حضور آنها در محیط های آبی و استفاده مجدد از فاضالب یک ضرورت اساسی 
به شــمار می آید. به کارگیری فرآیندهای اکسیداســیونی فوتوکاتالیزوری ناهمگن با کاتالیزورهایی مانند ZnO و 

TiO2  در حضور اشعه UV نتایج امیدوارکننده ای برای تخریب این آالینده های آلی داشته است. 
مشکل عمده ی اســتفاده از فتوکاتالیزورها، بازیابی و استفاده مجدد از آنها است. نتایج ارایه شده نشان می دهد 
که تخریب فوتوکاتالیزوری آفت کش ها تا حد زیادی وابســته به pH محلول، نوع و ترکیب کاتالیزور، نوع و غلظت 

آفت کش و شدت نور است.      

محققان:
کاوه آهنگر

 رحیم پیغامی اشتلق

استاد راهنما:
 امیر اکبری شورگلی

پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه 3 

تبریز
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شامپو فرش و موکت نانو
فرش ها و موکت ها ساختار و موادی دارند که آنها را تبدیل به محیطی بسیار 
مناسب برای تولید و تکثیر انواع بیماری ها و عوامل حساسیت زا می کند و این امر 
سبب بروز حساسیت و بیماری های پوستی و همچنین بروز قارچ پوستی در انسان ها و 

به مراتب بیشتر در کودکان می شود.

یکی از سنتی ترین کارهای خانه، شستشوی لباس و چیدن آن روی طناب یا 
اندکی  را  روزمره  کار  این  می تواند  استرالیایی  محققان  یافته های  است.  رخت آویز 
تغییر دهد. این گروه تحقیقاتی می گویند ممکن است که دیگر نیاز به شستشوی 
لباس نباشد تنها کافی است لباس های چرک را روی طناب قرار داد تا تمیز شوند!

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه ملبورن و کوئیزلند با استفاده از فناوری نانو اقدام 
به ارائه منسوجاتی کردند که می توانند خود را تمیز کنند. در این فرآیند، منسوجات 
خودتمیزشونده دارای نانوذرات طال و مس هستند که با جذب نور می توانند لباس 
را تمیز کنند. نانوذرات طال و مس در معرض نور قادر به تجزیه مواد آلی نظیر لک 

هستند.
این  حاوی  محلول  درون  منسوجات  آن  در  که  کردند  ارائه  روشی  گروه  این 
رشد  آن  الیاف  روی  ساعت  نیم  مدت  در  نانوذرات  تا  می شوند  غوطه ور  نانوذرات 
کنند. تابش نور موجب آزاد شدن انرژی و تجزیه مواد آلی شده و این مواد از سطح 
منسوجات پاک می شوند. این کار پیش از این نیز انجام شده  است اما روش های ارائه 
شده بسیار زمان بر و پرهزینه هستند. تمیزکردن لباس ها با این روش بسیار ساده 

شده و زمان کمی نیاز خواهد داشت. 

در طول 70 سال گذشته، دو چیز زندگی ما را دگرگون کرده است: تراشه ها 
پا  مدرن  الکترونیک  تا  موجب شده  قطعه  دو  این  الکتریکی.  ترانزیستورهای  و 
نانو قادر است آینده بهتری برای  با این وجود فناوری   به عرصه ظهور بگذارد. 
ما رقم بزند که الکترونیک مدرن نیز در آن نقش دارد. در اینجا 5 دلیل برای 

اینکه فناوری  نانو آینده بهتری را برای ما تضمین می کند، آمده است.

دلیل برای داشتن آینده ای 
بهتر با فناوری نانو

فناوری نانو در بهداشت خانه

1   پزشک درون بدن
فناوری  نانو امکان ساخت ادوات الکترونیکی 
قابل پوشیدن را برای ما فراهم می کند؛ ادواتی 
را شناسایی  بدن  قادر است عالئم حیاتی  که 
درون  می توان  را  حسگرها  این  کند.  رصد  و 
را  بدن  تا اطالعات حیاتی درباره  بدن کاشت 
در  فعال  شرکت های  اخیراً  کند.  جمع آوری 
حوزه ی زیست الکترونیک اقدام به تولید نمونه 

اولیه برخی از این محصوالت کرده اند.

2   حسگرها
روش های  از  استفاده  با  که  حسگرهایی 
شده  اند،  ساخته  نانومواد  کمک  با  و  جدید 
ابعاد بسیار کوچکی داشته و از کارایی باالیی 
برخوردار هستند و به دلیل ابعاد بسیار کوچک، 
فرصت ها  حسگرها  این  دارند.  پایینی  هزینه 

جدیدی در بخش های مختلف ایجاد می کنند.

3  ساختارهایی با قابلیت خودترمیمی
نانومواد قادر به ترمیم ترک ها هستند. در 
آینده نانوپوشش ها قادر به ترمیم خود خواهند 
بود. نانوذرات موجود در این پوشش ها قادرند 
در پوشش حرکت کرده و هر کجا ترک وجود 

داشت آنجا را ترمیم کنند.

4   داده های عظیم
همه ی حسگرها حجم عظیمی از اطالعات 
را تولید می کنند که باید بررسی و تحلیل شوند. 
با دانسیته و  نانو می تواند حافظه های  فناوری  
قدرت ذخیره سازی باال ایجاد کند. این حافظه ها 
می توانند الگوریتم های بسیار کارا را پشتیبانی 
کنند تا پردازش اطالعات با سادگی انجام شود.

5  رفع مشکل تغییر آب و هوا
برنامه  یک  هوا  و  آب  تغییرات  با  مقابله 
نانو قادر است در تولید  جهانی است. فناوری 
انرژی الکتریکی به ما کمک کند که این کار 
با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای همراه است. 
باتری های جدید قادر به ذخیره سازی بیش تر 

انرژی هستند.

5
کرده  دگرگون  را  ما  زندگی  چیز  دو  گذشته،  70 سال  در طول 
موجب  قطعه  دو  این  الکتریکی.  ترانزیستورهای  و  تراشه ها  است: 
وجود  این  با  بگذارد.  عرصه ظهور  به  پا  مدرن  الکترونیک  تا  شده 
فناوری  نانو قادر است آینده بهتری برای ما رقم بزند که الکترونیک 
مدرن نیز در آن نقش دارد. در اینجا 5 دلیل برای اینکه فناوری  نانو 

آینده بهتری را برای ما تضمین می کند، آمده است.
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بوهای  ایجاد  باعث  فرش  بافت  الی  البه  در  میکروارگانیسم ها  فعالیت  همچنین 
نامطبوع، تغییر رنگ و تسریع در پوسیدگی و تخریب فرش می گردد. به عالوه ریختن 
غذا، آب و شربت و بطور کلی مواد خوراکی بر روی فرش و موکت اجتناب ناپذیر است. 
شامپو فرش نانو با داشتن نانوذرات ضد باکتری نقره نه تنها فرش و موکت را پاک و 
ضد عفونی می کند، بلکه فرش و موکت شستشو شده را برای مدت بسیار طوالنی تری 
به  و  میکروب  و ضد  بو  معمولی ضد  فرش  با شامپو  فرش شسته شده  به  نسبت 
صورت ضد عفونی شده باقی نگه می دارند و از رشد و نمو میکروب ها ، قارچ ها و 
انواع حشرات حساسیت زا و مخل سالمتی در آن جلوگیری می شود. pH  قلیایی 

این محصول، پوسیدگی فرش را منتفی می کند و باعث اختالط رنگ ها نمی شود.

 
مسواک نانو

به  نیاز  بدون  که  است  شده  طراحی  مسواکی  نانو،  فناوری  از  استفاده  با 
با یون های معدنی در  خمیردندان، دندان ها را تمیز می کند. برس این مسواک ها 
اندازه ی نانو پوشیده شده است؛ ضخامت موهای برس آن 0/178 میلی متر است. 
کاربر به جای استفاده از خمیردندان باید مسواک را داخل یک لیوان آب کند تا یون ها 
شل شوند؛ این یون ها در زمان مسواک زدن، به دندان ها منتقل شده و با پاک کردن 
کامل آنها، الیه محافظی ایجاد می کنند. از سال 2007 فروش این مسواک در ژاپن و 

مناطقی از آسیا آغاز شده است و تاکنون دو میلیون عدد از آن فروخته شده است. این 
مسواک باید هر ماه تعویض گردد.

شوینده چند منظوره نانو
شوینده  چند منظوره نانو قابل استفاده بر روی سطوح، سرویس های بهداشتی، 
سرامیک، کاشی، سینک ظرف شویی، اجاق گاز و سایر سطوح چوبی و فلزی است. 
این ماده دارای خاصیت ضد باکتری بوده و سطوح را کامال ضد عفونی می کند. کامال 
غیر اسیدی و بدون گازهای زیان آور، بی ضرر برای انسان و سطحی که بر روی آن 

استفاده می شود، است.

نـانــو  فنــاوری  با 
لباس ها را بدون شستشو روی طناب پهن کنید!
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مارمولک می تواند به هر ســطحی در هر راستایی بچســبد و روی آن حرکت کند، بدون آنکه از روی آن بیافتد. 
مارمولک حین انجام این عمل از هیچ ماده چسبناکی اســتفاده نمی کند و پاهایش حتی در ابعاد میکروسکوپی هم 

هیچ عضو جذب کننده ای ندارد! 
به عقیده دانشــمندان علت این توانایی عجیب مارمولک نانوســاختارهای موجود در پای این جاندار اســت. در 
سطح پای این جاندار زائده های کوچکی به نام اسکانســورها وجود دارد که شامل تعداد زیادی زائده مو مانند است. 
هر کدام از این موها حدود 100 میکرومتر طول و 5 میکرومتر قطر دارنــد. می توان تصور کرد که چه تعداد زیادی 
از این نانوســاختارها روی هر پای یک مارمولک وجود دارد. هر کدام از این موها خود به هزاران شاخه با قطر 200 
نانومتر تقسیم می شــوند. در نتیجه با وجود اندازه کوچک پاهای یک مارمولک، سطح تماس بین پای یک مارمولک 
و ســطح زیرین به مقدار قابل توجهی زیاد است. این شاخه ها یا موها ذاتا منعطف هستند و مانند مایعی که در قالبی 
ریخته شود شکل ســطح زیرین خود را می گیرند. به علت نیروی واندوالسی موجود بین این شاخه ها، اتصال شدیدی 

بین پای مارمولک و سطح زیرین آن ایجاد می شود که باعث چسبیدن مارمولک به سطح می شود. 

آیا می دانید که ...

اختالف های این دو تصویر را که توسط میکروسکوپ از نانوذرات مس و نقره تهیه شده است، بیابید.

1. مدول االستیسیته 
2. متضاد جذب و به معنی ساطع کردن

3. بلور
4. سوراخ

آنها  در  مهندسی هستند که  کارکرد  دارای  که  موادی   .5
ساختار تشکیل دهنده، توانایی درک و فعال  شدن به منظور 

انجام کار و عکس العمل نسبت به محرک ها را دارد
6. بیانگر اندازه سوراخ های الک 

7. روش
8. قطعه الکترونیکی یکسوساز

9. به تراکم مولکول های سورفاکتانت انتشار یافته در یک مایع کلوئیدی گویند که این سورفاکتانت های یونی یک 
جاذبه الکترواستاتیک نسبت به یون هایی دارند که آنها را در محلول احاطه کرده اند

10. از ابزارهای نوری است که نور در اثر عبور از آن می شکند و همگرا یا واگرا می شود

جدول نانو
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3
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معرفی پژوهش سرای دانش آموزی شهید هاشمی نژاد بهشهر

پژوهش ســرای دانش آموزی شهید هاشــمی نژاد شهرستان 
بهشهر در ســال 1384 تاســیس شده اســت. هدف از تاسیس 
این مرکز شناســایی و حمایت از دانش آموزان خالق، مســتعد و 
عالقمند به تحقیق و نیز هدایت دانش آموزان به سمت فراگیری و 

پژوهش در زمینه علوم و فناوری های نوین بوده است.
تا کنون این مرکز با ارائه ی مشــاوره های علمی مناســب در 
زمینه هــای هدایــت طرح هــای دانش آموزی، شــرکت آنان در 
جشنواره ها و معرفی به مراکز علمی- صنعتی و دانشگاهی، سعی 
بر تحقق اهداف خود و حمایت از دانش آموزان خالق داشته است. 
این مرکز با برگزاری کالس هــای روباتیک، ایروکاپ، فناوری 
نانــو، خالقیت، نجوم، آزمایشــگاه های علوم، فیزیک، شــیمی و 
زیست شناســی نیــز در جهت ارتقای ســطح علمــی و صنعتی 

دانش آموزان شهرستان فعالیت نموده است. 
از دســتاوردهای پژوهشــگران این مرکز می توان به 3 طرح 
برگزیده ی کشوری جشــنواره جوان خوارزمی ، 2 رتبه کشوری 
جشــنواره علمی دانش آموزان مبتکر و مخترع، کســب 3 مدال 
طال و 7 مــدال نقره دانش آموزان مخترع و پژوهشــگر این مرکز 
در مسابقات بین المللی ارشــمیدس مسکو، 12 ثبت اختراع، یک 
مقاله برگزیده کشــوری در جشــنواره دانش آموزی فناوری نانو، 
کسب 2 رتبه کشوری مسابقات روباتیک دانش آموزی اشاره نمود.

با توجه بــه عالقمندی تعــداد کثیــری از دانش آموزان به 
فناوری نانو و حضور در المپیادهای برگزار شده، این پژوهش سرا 
با حمایت ســتاد ویژه ی توســعه فناوری نانو و آموزش و پرورش 
شهرستان بهشــهر، در بهمن ماه 1394 مجهز به آزمایشگاه نانو 

گردید.

با هدف شکوفایی استعدادهای نهفته ی دانش آموزی، تسریع 
تولید علم و رشد پروژه های تحقیقاتی در شهرستان بهشهر و در 
سطح ملی، کارگاه های ترویجی فناوری نانو و دوره های آموزشی 
آشنایی با تجهیزات آزمایشــگاه نانو برای دانش آموزان متوسطه 
اول و دوم و دبیران علوم پایه شهرســتان و همچنین کارگاه های 
آموزشی آمادگی برای شــرکت در المپیاد نانو با حضور مدرسین 

ستاد نانو برگزار شده است. 
 تجهیزات آزمایشگاه نانوی پژوهش سرای شهید هاشمی نژاد 

شهرستان بهشهر عبارتند از: 
 الکتروریسی   

 دستگاه انفجار الکتریکی سیم    
 دستگاه سانتریفیوژ

 دستگاه همگن ساز فراصوت
 )التراسونیک(    

 دستگاه طیف نگار فرابنفش مرئی

............................................................................................... خانوادگی:  نام  و  نام 

نام سازمان/مدرسه: ................................................................................................. 

رشته و مقطع تحصیلی: .............................................................................................

................................................................ ماه:  هر  برای  نظر  مورد  ماهنامه  تعداد 

..نام استان/شهرستان: ............................................................................................

نشانی: .........................................................................................................................

.......................................................... کدپستی: ..........................................................

تلفن: ...........................................................................................................................

فرم اشتراک

هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  نامه  ویژه  همراه  به  ماهه   9 اشتراک  دریافت  برای 
پژوهشگران  شرکت  نام  به   0102195309006 سیبای  حساب  به  را  اشتراک 
همراه  به  را  آن  بانکی  فیش  تصویــر  و  واریز  ایران  ملی  بانک  نزد  نانوفناوری 
نشانی  به  یا   021-22896413 نمابــر  به  روبرو،  فرم  مطابق  خــود  مشخصات 

باشگاه نانو ارسال نمایید. 

هزینه یک اشتراک با پست سفارشیهزینه یک اشتراک با پست عادینوع اشتراک

1950035000اشتراک فردی

اشتراک گروهی 
)بیش از 4 نفر(

1500024000

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

زیر پیامک کنید

هر ماه به قید قرعه به 5 نفر از شرکت 
کنندگان در نظرسنجی جوایزی اعطاء می شود

3 0 0 0 7 2 1 6 3

نظرسنجی
15

کدامیک از بخش های سایت 
باشگاه نانو بیش تر مورد توجه شما 

است؟

  1   اخبار
  2   آموزش

  3    زنگ نانو
  4   آزمایشگاه های دانش آموزی نانو

  5   المپیاد نانو
  6   جشنواره نانو

چنانچه عالقمند معرفی مرکز و یا سایت خاصی در 
این ماهنامه هستید لطفا با پست الکترونیکی
 zangnano@nanoclub.ir مکاتبه نمایید. 


