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بشر از سال 1959 با
فناوری نانو

آشنا شد

تعداد داوطلبان هشتمین المپیاد دانش آموزی نانو از مرز 10000 نفر گذشت

نانو در استان کردستان 

اعالم برترین های آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو )توانا(

اعطای پژوهانه  به اعضای کانون برگزیدگان باشگاه نانو
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در هر شماره از ماهنامه زنگ نانو از اخبار فناوری نانو در ایران و جهان، برنامه ها 
و فعالیت های باشگاه نانو، آزمایشگاه های نانو و مراکز آموزشی و پژوهشی مطلع 
می شوید. در بخش مقاله های دانش آموزی نتایج فعالیت تحقیقاتی دوستانتان را در 
قالب مقاله مطالعه می کنید و با خواندن مقاله های ساده آموزشی و حل سرگرمی های 

نانو با این فناوری آشنا می شوید. 
هستند،  متوسطه  مقطع  دانش آموزان  ماهنامه  این  اصلی  مخاطبان  که  آنجا  از 
عزیزان  این  توسط  شده  تهیه  مطالب  و  اخبار  چاپ  به  عالقمند  گذشته  همچون 
ماهنامه می توانند  به چاپ مطالبشان در  بنابراین، دانش آموزان عالقمند  هستیم. 
از طریق پست الکترونیکی zangnano@nanoclub.ir با ما در ارتباط باشند. 
مطالب برگزیده به ترتیب تاریخ ارسال، به نام آنها در شماره های مختلف ماهنامه 
منتشر می شود. اخبار ارسالی می توانند شامل خبرهای علمی، آموزشی و ترویجی در 
ایران و جهان و مقاله ها و مطالب آموزشی می توانند نتیجه یک فعالیت پژوهشی، 
مقاله ها  فرمت  دریافت  برای  باشند.  گردآوری  و  ترجمه  به صورت  یا  مطالعاتی 

می توانید به بخش زنگ نانو در سایت باشگاه نانو مراجعه نمایید. 
نانو  باشگاه  خبرنگاران  توسط  آنها  تهیه  امکان  که  اخباری  است،  ذکر  به  الزم 
میسر نیست، مانند برگزاری یک نمایشگاه نانو یا اجرای یک پروژه آموزشی توسط 
دانش آموزان یک مدرسه که معموال در هیچ سایت خبری منتشر نمی شوند، در 

اولویت چاپ هستند. 
هدیه ویژه در نظر گرفته شده برای این دانش آموزان عزیز، اشتراک رایگان 

ماهنامه زنگ نانو است.

همراهان عزیز ماهنامه زنگ نانو

اخبار 2-5

مصاحبه6-7

ها10
دانستی

18-19

کاربرد 11-13

ایمنی
نانومواد 16-17

سرگرمی 20

آموزش 8-9

سخن سردبیر

سال هشتم    شماره 69    دی ماه 1395   2000 تومان

زنگنانو
ماهنامه

سردبیر:

 فاطمه سادات سکوت

همکاران این شماره:

شیرین علیخانی

 سید طه سید مصطفوی 

سیده ساناز انتظاری، نوبا سلیم زاده، نسرین فرشادی، 

عبدالحسین شریفی راد، محمدرضا موبدی، زهرا کاویانی، 

مائده آقاسی، عالءالدین بختیاری

 طراحی و صفحه آرایی:

سیمین رفیع پور لنگرودی

نشانی:

 تهران، ابتدای پاسداران، دشتستان سوم

پالک 10، طبقه 3، واحد 3

تلفن:

021 22896414 - 15  

پایگاه اینترنتی:

www .nanoclub .ir 

پست الکترونیکی:

zangnano@nanoclub . ir 

عالقمندان به تهیه اشتراک و آرشیو ماهنامه می توانند
 به بخش زنگ نانو در سایت باشگاه نانو مراجعه نمایند.
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باشگاه دانش آموزی نانو در راستای افزایش سطح علمی عالقمندان و 
آمادگی بیشتر برای شرکت در المپیاد دانش آموزی نانو، دوره های آموزشی 
آموزش  سایت  همکاری  با  را  نانو  المپیاد  ترازیابی  آزمون های  و  مجازی 

برگزار می کند. 
این دوره ها به صورت آنالین با رویکرد بررسی موضوعی سرفصل های 
المپیاد و جلسات حل تمرین مخصوص هر مبحث برگزار می شود. ثبت نام 
این دوره ها از 11 آذر ماه آغاز شده است. در صورت تمایل می توانید برنامه 
برگزاری این دوره ها و شرایط شرکت در آنها را در سایت باشگاه نانو مطالعه 

نمایید.
المپیاد  اصلی  آزمون های  همان  که  ترازیابی  آزمون   عالوه براین، 
دانش آموزی در سالیان گذشته است نیز از 15 آبان 95 تا 31 اردیبهشت 
با  عالقمندان  می شود.  اجرا  عالقمندان  همه  برای  مجازی  صورت  به   96
شرکت در این آزمون ، میزان آگاهی خود را با شرکت کنندگان قبلی المپیاد 
ترازیابی یک محیط شبیه سازی  آزمون های  قرار می دهند.  مورد سنجش 
المپیاد را در اختیار شرکت کننده قرار می دهد و نشان می دهد اگر  شده 

فرد در آن آزمون اصلی شرکت می کرد، حائز چه رتبه و امتیازی می شد.

دوره های آموزشی مجازی 
و آزمون  ترازیابی هفتمین 
المپیاد نانو برگزار می شود 

با  آشنایی  سمینار  جاری،  سال  ماه  آذر 
عملکرد و کاربرد تجهیزات فناوری نانو در محل 
بناب  شهرستان  نانو  دانش آموزی  آزمایشگاه 

)استان آذربایجان شرقی( برگزار شد.
مسئولین  همت  به  که  سمینار  این  در 
شد،  برگزار  بناب  دانش آموزی  پژوهش سرای 
در  حضور  با  دختر  دانش آموزان  از  نفر   200
تجهیزات  عملکرد  با  نزدیک  از  نانو  آزمایشگاه 

موجود در آزمایشگاه آشنا شدند.
به گفته خانم سیده ساناز انتظاری کارشناس 
معرفی  سمینار،  مدرس  و  نانو  آزمایشگاه 
پژوهش سرا و باشگاه نانو، آشنایی با المپیاد نانو و 
مسابقه توانا، معرفی مقیاس نانو، تبیین دسته بندی 
نانومواد و کاربرد آنها، روش های سنتز نانومواد، 
معایب  و  مزایا  و  نانومواد  شناسایی  روش های 
هرکدام، معرفی تجهیزات موجود در آزمایشگاه 
آنها،  از  کدام  هر  کاربرد  و  پژوهش سرا  نانوی 

سرفصل های ارایه شده در این برنامه بود.
آقای  مجموعه،  مدیر  نژند  کاظم  آقای 
مجدآرا از همکاران پژوهش سرا، آقایان عبداللهی 
پرورش  و  آموزش  اداره  مسئولین  از  شوکتی  و 
و  شهرستان  مدارس  مدیران  از  برخی  بناب، 
آقای مهندس خلجی از دانشگاه بناب در سمینار 

حضور داشتند.

آشنایی200 دانش آموز بنابی 
با عملکرد و کاربرد تجهیزات 
آزمایشگاه نانو 

بنابر گزارش دبیرخانه ثبت نام هشتمین المپیاد دانش آموزی علوم 
و فناوری نانو، تعداد دانش آموزانی که در این المپیاد ثبت نام کرده اند، 
در پایان آذر ماه، از مرز ده هزار نفر گذشت بیش از 99 درصد کل 
این داوطلبان را دانش آموزانی تشکیل می دهند که از طریق نهادهای 

ترویجی ثبت نام شده اند. 
تاکنون در مجموع دانش آموزانی از 30 استان و 131 شهرستان، متقاضی 
شرکت در این مسابقه بزرگ علمی بوده اند که در این بین 117 نهاد ترویجی، 

دانش آموزان خود را برای شرکت در این آزمون معرفی نموده اند.
گفتنی است که پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان بروجرد 
استان  ترویجی است،  نهادهای  بین  ثبت نام در  در حال حاضر جلودار 
مازندران با قریب به 1000 ثبت نام  و شهرستان بروجرد با بیش از 300 

ثبت نام، در بین استان ها و شهرستان ها، پیشتاز هستند.
عالقمندان تا پایان دی ماه سال جاری فرصت 

نانو  دانش آموزی  المپیاد  از  این دوره  در  دارند 
ثبت نام کنند و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

تعداد داوطلبان 
هشـتمین المپیاد دانش آموزی نانو 
از مرز 10000 نفر گذشت

  سیده ساناز انتظاری
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به گزارش باشگاه نانو، عملکرد آزمایشگاه های آموزشی توانا در 
سال 1394 بر اساس پارامترهای مطرح شده در آیین نامه ارزیابی، 

بررسی شده و ده مرکز برتر معرفی شدند.
امام  پژوهش سرای  شیراز،  رازی  پژوهش سرای  اساس  این  بر 
آموزشی  مجتمع  درود،  اشراق  پژوهش سرای  نور،  صادق  جعفر 
اردبیل،  صفری  بابا  استاد  پژوهش سرای  سنندج،  تیزهوشان 
پژوهش سرای استاد طاهر شهرضا، پژوهش سرای ابن سینا تهران، 
پژوهش سرای امام خمینی قروه، پژوهش سرای آذربایجان تبریز و 
دهم  تا  اول  رتبه  زنجان  غضنفریان  امیرعلم  دکتر  پژوهش سرای 
توانا کسب  آموزشی  آزمایشگاه های  مرکز عضو شبکه  بین 47  را 

کردند.
آزمایشگاه ها  به  امتیازدهی  در  موثر  پارامترهای  مهم ترین  از 
آزمایشگاه،  آن  در  شده  برگزار  سمینار  و  دوره  تعداد  به  می توان 
کسب  دوره ها،  و  نشست ها  میزبانی  در  آزمایشگاه  فعالیت  میزان 
در  فعالیت  انجام  واسطه  به  کشوری  یا  استانی  مختلف  رتبه های 
مهم تر  همه  از  و  مختلف  جشنواره های  در  شرکت  و  آزمایشگاه 

گزارش دهی این فعالیت ها به باشگاه نانو، اشاره کرد.
از  کاملی  سری  برتر  مرکز   5 به  برتر،  مراکز  تشویق  برای 
دستگاه های آموزش مقدماتی فناوری نانو به عنوان هدیه تشویقی 
از طرف باشگاه نانو ارائه خواهد شد. این بسته آموزشی شامل 10 
فناوری  مقدماتی  مفاهیم  آموزش  برای  که  است  دستگاه مختلف 
نانو و نمایش برخی از کاربردهای این فناوری در زندگی روزمره به 

دانش آموزان کاربرد دارد.
همچنین عالوه بر لوح تقدیر به 10 مرکز برتر، حمایت مالی به 
مبلغ 300 هزار تومان برای استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی 

فناوری های راهبردی اهدا خواهد شد.

اعالم برترین های
آزمایشگاه های آموزشی

فناوری نانو )توانا(

و  آموزش  همت  به  نانو  دانش آموزی  آزمایشگاه 
فناوری  علمی  معاونت  و  جام  تربت  شهرستان  پرورش 
االئمه)ع(  ثامن  پژوهش سرای  در  جمهوری  ریاست 
تربت جام در استان خراسان رضوی آذر ماه سال جاری 

افتتاح و راه اندازی گردید.
این آزمایشگاه، هشتمین آزمایشگاه دانش آموزی نانو 
راه اندازی  و  تجهیز  رضوی  خراسان  استان  در  که  است 
دستگاه های  شامل  آن  تجهیزات  و  است  گردیده 
التراسونیک، اسپکتروفتومتر، اسپین کوتر،  الکتروریسی، 

هیتر استیرر، pHمتر، کوره و اتوکالو است.
مراسم بازگشایی این آزمایشگاه با حضور محمدرضا 
فرماندار  رستمی  پرورش،  و  آموزش  مدیر  کامیابی 
مهندس  متوسطه،  معاون  خمسه  محمدرضا  شهرستان، 
رییس  مودودی  دکتر  زیست،  محیط  رییس  دامنپاک 
مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری، هاشمی فر 
رییس دانشگاه علمی کاربردی، صباغیان رییس دانشگاه 
وحدت، بدری احمدی شهردار، پلویی عضو شورای شهر 
و جمعی از همکاران فرهنگی )آموزشی و اداری( برگزار 

شد.
آزمایشگاه  این  راه اندازی  هزینه  است،  گفتنی 
1.996.907.250 ریال بوده که هفتاد درصد آن توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد نانو و 
تامین گردیده  پرورش  و  آموزش  سی درصد آن توسط 

است.

آزمایشگاه دانش آموزی نانو در 
شهرستان تربت جام

 افتتاح شد
سال 1394
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فعال در  با حضور  پژوهش سرای دانش آموزی مالصدرای کرج 
کارگاه های  برگزاری  و  پژوهش  هفته  بزرگداشت  استانی  نمایشگاه 

متعدد فناوری نانو، به عنوان برترین غرفه شناخته شد. 
نمایشگاه استانی بزرگداشت هفته پژوهش توسط استانداری البرز، 
16 تا 20 آذر ماه در محل باغ گل های پارک چمران کرج برگزار شد 
و پژوهش سرای مالصدرا با دارا بودن غرفه اختصاصی قطب استانی 
فناوری نانو و قطب کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در 

این نمایشگاه حضور یافت.
نمایشگاه  در  جانبی  کارگاه   3 برگزاری  با  پژوهش سرا  مسئولین 
و 50 کارگاه کوتاه مدت با حضور مقامات عالی رتبه، بیش از 700 
فناوری  و  علوم  مفاهیم  با  را  آزاد  بازدیدکننده   300 و  دانش آموز 
نانو آشنا کردند و به همین دلیل غرفه ایشان به عنوان غرفه برتر 

نمایشگاه شناخته شد.

غرفه نانو: غرفه برتر در نمایشگاه 
بزرگداشت هفته پژوهش استان 

البرز 

پاییز امسال سه کارگاه از سری کارگاه های آموزشی »سفیران توانا«، در 
آزمایشگاه های دانش آموزی نانو شهرهای سنندج، نیشابور و اهواز برگزار شد.

نانو  باشگاه  برگزیدگان  کانون  اعضای  توانا،  سفیران  کارگاه های  مدرسین 
هستند که پس از گذراندن دو دوره توانمندسازی برای آشنایی با دستگاه ها و 
آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه های دانش آموزی توانا، در شهرستان های 
مختلف به برگزاری دوره های آموزشی یک  روزه برای دانش آموزان و حتی 

معلمین می پردازند.
اولین کارگاه در تاریخ 6 شهریور سال جاری در پژوهش سرای ابن سینا 
منطقه 15 تهران برگزار شد و تا کنون 4 کارگاه برگزار شده است. در این 
کارگاه ها ضمن معرفی فناوری نانو و کاربردهای آن، با استفاده از تجهیزات 
آزمایشگاه های نانو، سنتز نوعی نانوماده مانند نانونقره و روش کار و عملکرد 

دستگاه های نانو آموزش داده می شود.

پاییز 1395، حضور سفیران توانا در 
شهرهای سنندج، نیشابور و اهواز

  نوبا سلیم زاده

در راسـتای کمک به انجـام فعالیت های 
پژوهشـی برگزیـدگان باشـگاه نانـو، به 50 
نفـر از اعضـای فعـال ایـن کانـون اعتبـار 
آزمایشـگاهی  شـبکه  خدمـات  از  اسـتفاده 
 500 ارزش  بـه  راهبـردی  فناوری هـای 

هـزار تومـان تعلـق گرفـت.
تاریخ اول آذر ماه 1397  تا  این اعتبار 
سیستم  به  توجه  با  ساله  هر  و  است  باقی 
برگزیدگان  کانون  انسانی  منابع  ارزیابی 
باشگاه نانو در صورت استفاده مناسب توسط 

اعضا، تمدید می گردد.
هدفمند  منظور  به  است  ذکر  شایان 
نمودن این پژوهش ها خانم دکتر قاسمی نژاد 
باشگاه  زبده  و  سابقه  با  مدرسین  از  یکی 
مدیریت  و  علمی  راهبری  مسئولیت  نانو 
مشاورین علمی کانون را به عهده گرفته اند.

اعطای پژوهانه  به اعضای 
کانون برگزیدگان

 باشگاه نانو
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این  نانوپوشش  که  است  کرده  اعالم  فورج  نانو  شرکت 
شرکت می توانست مانع از بروز آتش سوزی در باتری تلفن های 
همراه گلکسی نوت 7 سامسونگ شود. صحت این ادعا توسط 
آزمایش های انجام شده توسط یک شرکت مستقل تأیید شده 

 است.
سامسونگ به صورت رسمی اشکال فنی موجود در گلکسی 
نوت 7 را پذیرفت و فراخوانی برای جمع آوری این محصول را 
اعالم کرد. مشکل اصلی در جایی در باتری نوت 7 نهفته است 
که موجب آتش گرفتن خود به خودی این محصول می شد. در 
اکتبر 2016 سامسونگ رسماً نوت 7 را کنار گذاشت که عالوه 
بر میلیاردها دالر ضرر مالی، آسیب جدی به شهرت این شرکت 

وارد شد.
شرکت فورج نانو )تولید کننده نانوپوشش ها( اخیراً اعالم 
کرده است که اگر از پودر کاتدی نانوپوشش دار در این باتری ها 

استفاده می شد، مشکل آتش گرفتن این تلفن های همراه 
می تواند  نانوپوشش ها  این  زیرا  نمی آمد.  وجود  به 

لیتیم شوند؛  یون  باتری های  دمای  افزایش  از  مانع 
باتری هایی که دارای الکترولیت های قابل اشتعال 
ایمنی  نانوپوشش ها  این  بنابراین،  هستند. 

باتری ها را افزایش می دهند.
شرکت،  این  توسط  شده  ارائه  فرآیند  در 

برای  نانومقیاس  الگوهای  با   )ALD( اتمی از روش الیه نشانی 
یک  تشکیل  موجب  روش  این  می شود.  استفاده  پوشش  تولید 
الیه نازک روی سطح کاتد می شود که به  صورت شیمیایی به 

این سطح می چسبد.
الیه  یک  وجود  که  هستند  عقیده  این  بر  صاحب نظران 
جداکننده روی سطح داخلی باتری گلکسی نوت 7 می توانست 
الکترولیت های قابل اشتعال را از هم جدا کند. براساس اطالعات 
نوت 7  الکترولیت ها در گلکسی  منتشر شده، الیه جدا کننده 
گداخته شده و موجب یک واکنش شیمیایی خودبه خودی در 
باتری شده  است. این واکنش منجر به یک جرقه در الکترولیت 

شده که در نهایت به انفجار ختم  می شود.

پنجمین همایش دانش آموزی فناوری نانو شهرستان قرچک در روز 
16 آذر در محل کانون مالیک با حضور 280 دانش آموز دختر و پسر 

مقطع متوسطه دوم برگزار شد.
بود که هر ساله  از دوره های سالیانه شهرستان قرچک  این دوره 
برپا می شود. در  نانو  با علم  برای آشنایی و عالقمندی دانش آموزان 
نانو پژوهش سرا(  ابتدای سمینار خانم فرشادی )مسئول نهاد ترویجی 
ضمن خیر مقدم به دانش آموزان به معرفی پژوهش سرای دانش آموزی 
این  فعالیت های  از  گزارشی  و  پرداخت  قرچک  شهرستان  باقرالعلوم 
پژوهش سرا در زمینه نانو را ارایه نمودند. بعد ایشان مدرس محترم 
و  کار  اهم  و  نانو  باشگاه  معرفی  به  معبودی  دکتر  آقای  جناب  دوره 
نانو  علم  تدریس  به  ساعت  سه  مدت  به  و  نمودند  آن  فعالیت های 
پرداختند. در پایان دوره از دانش آموزان عالقمند به شرکت در المپیاد 
نانو و هشتمین همایش نانو ثبت نام به عمل آمد و به آنها گواهی حضور 

در همایش ارایه شد.

برگزاری پنمجین همایش 
دانش آموزی فناوری نانو
 در شهرستان قرچک

فناوری نانو می توانست مشکل آتش گیری »گلکسی نوت 7 « 
سامسونگ را حل کند

www.nano.ir :منبع

  نسرین فرشادی

زنگ
نانـو 5اخبار 
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گفتگو با 
عبدالحسین شریفی راد؛

کارشناس آزمایشگاه نانو قروه

1. لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید و مدرک تحصیلی، 
حرفه و سابقه شغلی تان را بفرمایید. 

شیمی  دکتری  دانشجوی  هستم  راد  شریفی  عبدالحسین 
معدنی و دبیر شیمی دبیرستانهای شهرستان قروه کردستان و 
بیست و هفت سال هم سابقه خدمت دارم و از سال تحصیلی 
گذشته در پژوهش سرای امام خمینی قروه به عنوان کارشناس 

آزمایشگاه نانو مشغول به خدمت هستم.

و  دارند  امکاناتی  چه  نانو  دانش آموزی  آزمایشگاه های   .2
چه خدماتی ارائه می دهند؟

 تجهیزات و امکانات آزمایشگاه های دانش آموزی نانو را 
می توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی کرد. تجهیزات 
اصلی که در بیش تر آزمایشگاه های نانو وجود دارد عبارتند: 
از الکتروریس، التراسونیک، انفجار الکتریکی سیم، پوشش دهی 
چرخشی، اسپاترینگ رومیزی، اسپکتروفتومتر )در آزمایشگاه 
تجهیزات  و  است(  موجود  اول  مورد  چهار  قروه  شهرستان 
فرعی شامل: هیتراستیرر، ترازوی دیجیتال، کوره، سانتریفیوژ، 
اتوکالو، pHمتر، هود است که دانش آموزان می توانند از این 
پژوهشی  و  تحقیقی  اهداف  پیشبرد  برای  و دستگاه ها  ابزارها 
خود استفاده کنند. همکاران شاغل در آزمایشگاه نیز بسته به 
تخصص و دانشی که دارند در ارائه خدمت از هیچ کوششی 

دریغ نخواهند کرد.

 3. آیا این آزمایشگاه ها برنامه ای برای معرفی فناوری نانو 
برای دانش آموزانی که با این فناوری آشنا نیستند، نیز دارند؟

بله این برنامه ها را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: 
1- در طول سال تحصیلی معموال سه یا چهار مورد سمینار 
ترویجی نانو برگزار می شود که از مدرسین تراز الف ستاد نانو 

برای برگزاری این سمینارها دعوت به عمل می آید.
بـه  دوره ای  صـورت  بـه  پژوهش سـرا  مسـئولین   -2
دبیرسـتان های مختلـف سـطح شـهر مراجعـه و با سـخنرانی 
بـه  کار  بـرای  کـه  می کننـد  تشـویق  را  دانش آمـوزان 

کننـد. مراجعـه  پژوهش سـرا 
3- کارشناسـان باشـگاه نانو سـالی یکبار به پژوهش سـرا 
مراجعـه و بـه صـورت تخصصـی کار بـا دسـتگاه ها را بـه 

می دهنـد. یـاد  دانش آمـوزان 
4- بـه صـورت مسـتمر کالس نانـو توسـط کارشناسـان 
نیـز  برگـزار می گـردد و در هـر چهـار مـورد  آزمایشـگاه 

معمـوال اسـتقبال خوبـی بـه عمـل می آیـد. 

برای  ایده ای  یا  و  موضوع  دانش آموزی  چنانچه   .4
تحقیق داشته باشد، چگونه توسط مرکز شما مورد حمایت 

قرار می گیرند؟
پژوهش سرا  مسئولین  و  کارشناسان  گروه  در  موضوع 
توسط دانش آموز به بحث گذاشته می شود. اگر امکانات مورد 
نیاز در آزمایشگاه وجود داشته باشد از آنها برای حل مشکل 
کمک  دانش آموز  به  صورت  این  غیر  در  می شود،  استفاده 
از آزمایشگاه مانند آزمایشگاه  امکانات خارج  از  می شود که 
از  خارج  نانو  آزمایشگاه های  و  شهر  سطح  بیمارستان های 

شهرستان برای پیشبرد پروژه خود استفاده کند.

با عرض سالم و آرزوی سالمتی و توفیق، از وقتی که برای پاسخ 
به سواالت ما گذاشتید از شما متشکریم. امیدواریم این مصاحبه به 
عالقمندان تحقیق در زمینه نانو کمک کند تا بدانند این مسیر را 
چگونه آغاز و به انجام برسانند و از امکانات و خدماتی که مراکز 

آزمایشگاهی نانو به آنها ارائه می دهند، مطلع گردند.
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به  دانش آموزان که عالقمند  از  برای آن دسته  آیا   .5
تحقیق در زمینه نانو هستند، اما نتوانسته اند موضوعی بیابند 

نیز برنامه ای دارید؟
بله اگر دانش آموزی واقعا عالقمند باشد می تواند یکی از 
موضوعاتی که در کالس ها و سخنرانی ها به آن اشاره می شود 

را انتخاب و فعالیت تحقیقاتی خود را آغاز کند.

6. پس از انجام تحقیق دانش آموزان، آیا آنها را در ارائه 
نتایجشان حمایت می کنید؟

اگر دانش آموزی تحقیق خود را به پایان برساند به طور 
که  دارد  وجود  فراوانی  سمینارهای  و  جشنواره ها  معمول 
مانند  دهد؛  ارایه  آنجا  در  را  خود  تحقیق  نتایج  می تواند  او 
برگزار می شود  نانو  باشگاه  توسط  دانش آموزی که  جشنواره 
و چگونگی نوشتن مقاله و ویراستاری آن نیز توسط همکاران 

پژوهش سرا به این افراد آموزش داده می شود.

شدن  صنعتی  قابلیت  آنها  پژوهش  نتیجه  چنانچه   .7
لطفا  دارید؟  برنامه ای  برایشان  نیز  باشد  داشته  تولید  و 
مسیری که باید تا به ثمر رساندن کارشان طی کنند را به 

طور خالصه شرح دهید.
بله، اگر به چنین مواردی برخورد کنیم بعد از پایان طرح از 
دانش آموز می خواهیم که طرح و ایده خود را ابتدا ثبت اختراع 
کند و راهنمایی های الزم را در این مورد دریافت می کند سپس 
خود دانش آموز بسته به وضعیتی که دارد می تواند از مزایای 
این ثبت اختراع استفاده کند. به طور مثال اگر دانش آموزی 

وضعیت مالی خوبی داشته باشد ممکن است از ایده خود برای 
کارآفرینی استفاده کند یا در غیر این صورت در نمایشگاه های 
مختلف که در کشور برگزار می شود و معموال دارای قسمت فن 

بازار هستند آن را به فروش برساند.

وجود  شما  مرکز  در  تاکنون  موفقی  نمونه های  آیا   .8
داشته است؟ 

درحد نوشتن مقاله و ارایه در جشنواره ها بله، اما در حد 
ثبت اختراع و صنعتی شدن خیر.

9. به نظر شما ماهنامه »زنگ نانو« به عنوان معتبرترین 
مجله دانش آموزی نانو با توزیع گسترده در سراسر کشور 
و  دانش آموزی  پژوهش  آمار  افزایش  در  می تواند  چگونه 

استفاده از مراکز آزمایشگاهی نانو موثر باشد؟
من فکر می کنم عالوه بر مطالبی که تاکنون در ماهنامه 
ذکر می شود و ضرورت دارد که این مطالب در ماهنامه باشد، 
شود  داده  اختصاص  عملی  آزمایش های  به  هم  ستونی  اگر 

خیلی می تواند در عمل موثر باشد.

و در پایان چنانچه تمایل به مطرح نمودن موردی   .10
دارید که در سواالت نیامده لطفا بفرمایید.

و  جذب  در  یابد  افزایش  پژوهش سراها  امکانات  اگر 
عنوان  به  باشد،  موثر  می تواند  دانش آموزان  عالقمندسازی 
شود  اسپکتروفتومتر  به  مجهز  قروه  پژوهش سرای  اگر  مثال 

خیلی می تواند جاذبه ایجاد کند.

مصاحبه 
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مواد از اتم ها و مولکول ها تشــکیل 
شده اند و خواصشان وابســته به نوع و 
چیدمان آنها اســت. زمانیکه توده های 
بــزرگ مواد بــه ذراتی بــا اندازه های 
کوچک تبدیل می شوند، تعدادی از این 
اتم ها و مولکول ها بر روی سطح خارجی 
قرار می گیرند. اتم های سطحی از اهمیت 
باالیی برخوردارند، زیــرا نماینده ی آن 
ذره برای برخورد با ذرات و مواد دیگر 
هســتند. این اتم های سطحی هستند که 
در واکنش ها شرکت می کنند، با اتم ها و 
مولکول های دیگر پیوند برقرار کرده و با 
آنها در تماس هستند. هر چه سطح یک 
ماده بیش تر باشد، سریع تر با مواد دیگر 
واکنش می دهد، زودتر ذوب می شــود، 
را جذب می کند  بیش تری  مولکول های 

و به راحتی مشــتعل می شــود. یکی از 
مهم ترین دالیل تغییــر خواص مواد در 

مقیاس نانو، افزایش سطح آنها است.
ماده ای که سطح آن بیش تر است، 
فعال تر است، پس برای انجام یک کار 
مشــخص مقدار کم تری از آن مصرف 
می شود. داروهایی که اندازه ذرات آنها 
نانومتری اســت، اثربخشــی بیش تری 
دارنــد و بــرای درمــان بیماری ها به 
مقدار بســیار کم تری از آنها نیاز است. 
تشــکیل  نانوذرات  از  کــه  رنگ هایی 
شــده اند، پوشــش دهی بهتری دارند. 
در  فعلــی  رنگ هــای  ذرات  انــدازه 
بهترین حالت در حد میکرومتر اســت. 
اگــر بتوانیم دیوارهای یــک خانه را با 
دهیم،  پوشــش  نانومتری  رنگدانه های 

میزان رنگ مورد نیاز ما یک میلیون بار 
کم تر می شود!

ما با کوچک کــردن ذرات، اتم ها و 
مولکول هایی که در تــوده مواد حبس 
هســتند را بیرون می کشــیم و از تک 
تک آنها اســتفاده می کنیــم. این اتم ها 
در  همــواره  محبوس  مولکول هــای  و 
اطراف ما وجود داشته اند، ما برای آنها 
هزینه و انرژی مصرف کرده ایم، اما در 
دسترس نبوده اند و در توده ای از اتم ها 
و مولکول هــای دیگر پنهان شــده اند. 
فنــاوری نانو به دنبال آن اســت که با 
افزایش دقت روش های تولید و کوچک 
کردن ذرات، اثربخشی مواد را بیش تر 
و میزان مصــرف آنها را تــا حد قابل 

توجهی کاهش دهد.

برای دستیابی به 
سطح باالیی از مواد، 

آنها را خرد کنیم!
منبع: مقاالت آموزشی سایت باشگاه نانو
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باور می کنید که می توان سطح یک 
زمین فوتبال را با یک مکعب به اضالع 
یک سانتیمتر پوشاند؟! یک زمین فوتبال 
90 تا 120 متر طــول و 45 تا 90 متر 
عرض دارد. پــس مســاحتی میان 4 
هزار تا حدود 10 هــزار مترمربع دارد. 
پوشش چنین ســطحی با مکعب مذکور 
امکان پذیر اســت. برای باور آن، تمرین 

زیر را مرحله به مرحله انجام دهید.
1( مساحت جانبی مکعبی به اضالع 
1 یک سانتیمتر را محاسبه و یادداشت 
کنید. )هر وجه مکعــب، یک مربع به 
ضلع یک ســانتیمتر اســت و مساحت 
کل برابر مســاحت هر وجه ضربدر 6. 

)6 cm2:جواب
2( حــاال فرض کنید تمــام اضالع 
ایــن مکعب به دو نیم تقســیم شــود. 
مساحت جانبی همه مکعب ها را محاسبه 
کنید. )این بــار 8 مکعب به اضالع 0/5 
ســانتیمتر داریم که مجموع مســاحت 
 12 cm2 جانبی تمــام این مکعب هــا

می شود؛ یعنی دو برابر قبل(
3( در این مرحلــه تصور کنید تمام 
اضالع مکعب های مرحلــه دو را دوباره 
از وســط نصف شــوند. مجددا تعداد 
مکعب ها و مســاحت جانبی کل آنها را 

محاسبه و یادداشت کنید.
4( مساحت جانبی مرحله سوم را با 
مرحله دو مقایسه کنید. )متوجه می شوید 

باز هم مساحت کل دو برابر شده است(

اگر ایــن روند 19 بــار دیگر تکرار 
شود، طول ضلع مکعب هایی که به دست 
می آید برابر با 4/76 نانومتر خواهد بود 
و سطح خارجی آنها نسبت به حالت اول 
بیش از یک میلیون برابر خواهد شــد. 
اگر تقسیم اضالع مکعب ها دو بار دیگر 
هم تکرار شــود، طول ضلع مکعب های 
کوچک 1/19 نانومتر شــده و ســطح 
آنها نسبت به مکعب اول 8 میلیون بار 
بیش تر می گردد. در این مرحله سطحی 
بیش از 5 هزار مترمربــع یعنی معادل 
سطح یک زمین فوتبال به دست می آید. 
تصور کنید چنانچــه ذرات بزرگ 
را به ذراتی با ابعاد نانو تقســیم کنیم، با 
ثابت ماندن جرم و حجم آنها، سطح چند 

میلیون برابری از آنها خواهیم داشت.

تمرین: پوشش زمین فوتبال با یک مکعب یک سانتیمتری 

تــا کنــون بــه حرکــت 
مارمولــک بر روی ســطوح دقت 
هر  به  می تواند  مارمولــک  کرده اید؟ 
ســطحی در هر راستایی بچسبد و روی 
آن حرکت کند، بدون آنکه از روی آن 
بیفتد. مارمولک حین انجام این عمل از 
هیچ ماده چسبناکی استفاده نمی کند و 
پاهایش حتی در ابعاد میکروسکوپی هم 

هیچ عضو جذب کننده ای ندارد! 
از دانشمندان  به عقیده دســته ای 
علت ایــن توانایی عجیــب مارمولک 
نانوســاختارهای موجــود در پای این 
جاندار است. در سطح پای این جاندار 

زائده های کوچکی به نام اسکانســورها 
وجود دارد که شــامل تعــداد زیادی 
زائده مو مانند اســت. هر کدام از این 
موهــا حــدود 100 میکرومتــر طول 
و 5 میکرومتــر قطر دارنــد. می توان 
تصور کرد کــه چه تعــداد زیادی از 
این نانوســاختارها روی هــر پای یک 
مارمولک وجــود دارد. هر کدام از این 
موها خود به هزاران شاخه با قطر 200 

نانومتر تقسیم می شوند.
انــدازه کوچک  در نتیجه با وجود 
پاهای یــک مارمولک، ســطح تماس 
بین پای یک مارمولک و ســطح زیرین 
به مقدار قابل توجهی زیاد اســت. این 
شــاخه ها یا موها ذاتا منعطف هستند و 
مانند مایعی که در قالبی ریخته شــود 
شکل ســطح زیرین خود را می گیرند. 

به علت نیــروی واندروالســی موجود 
بین این شــاخه ها، اتصال شدیدی بین 
پای مارمولک و سطح زیرین آن ایجاد 
می شود که باعث چسبیدن مارمولک به 
سطح می شود. خاصیت پاهای مارمولک 
یک مثال بارز از تاثیر نســبت سطح به 
حجم باال در بروز خــواص منحصر به 

نانــوذرات  فــرد 
است. 

سطح شگفت انگیز پاهای مارمولک

آموزش 



بسیاری از محققین ریچارد فاینمن )فیزیکدان و برنده جایزه 
نوبل فیزیک در سال 1965( را پدر فناوری نانو می دانند. فاینمن 
یک  طی  آمریکا  فیزیک  جامعه  همایش  در   1959 سال  در 
سخنرانی، پیش بینی های جالب و انقالبی خود را بیان کرد. عنوان 
سخنراني وي »فضاي زیادي در سطوح پایین وجود دارد« بود. 
وی در آن سخنرانی این نکته را مطرح ساخت که اصول علم 
فیزیک چیزی جز امکان ساختن اتم به اتم اشیا را بیان نمی کند. 
فاینمن همچنین خطوط حکاکی شده ای روی یک سطح را فرض 
نمود که عرضی به اندازه تنها چند اتم داشته اند. وی پیشنهاد کرد 
که می توان اتم های مجزا را دستکاری کرد و مواد و ساختارهای 
کوچکی را تولید نمود که خواص متفاوتی دارند. فاینمن در آن 
سخنرانی مستقیما به کلمه نانو اشاره ای نکرد، ولی مفهوم جهان 
نانو را مطرح و به نحو شگفت انگیزی بیش تر حوزه های فعالیت 

دانشمندان امروزی علوم نانو را معرفی نمود.

بود  مطلب  این  شامل  او  سخنراني  جالب  موارد  جمله  از 
بر سر  را  بریتانیکا  دایره المعارف  تمام 24 جلد  نتوان  "چرا  که 
یک سوزن نگارش کرد؟ پهناي سر سوزن یک میلیمتر است. 
برابر  سوزن  سر  کنیم، سطح  بزرگ تر  بار  هزار   25 را  آن  اگر 
 با مساحت همه صفحات »بریتانیکا« مي شود. بنابراین، تنها الزم

                      است که
نوشته هاي  انــدازه ی          
هــزار   25 را  دایره المعارف 
چنین  آیا  کنیم.  کوچک  بار 
قدرت  است؟  ممکن  چیزي 
دهِم  دو  انسان  چشم  تشخیص 
از  یکي  با  برابر  که  است  میلیمتر 
شده  یاد  دایره المعارف  کوچک  نقطه هـاي 
هشتاد  هنوز  کنید،  کوچک  بار  هزار   25 را  آن  اگر  است. 
آنگسترم )هشت نانومتر( پهنا دارد، یعني به پهناي 32 اتم 
در یک فلز معمولي. به زبان دیگر، یکي از آن نقاط هنوز 
هزار اتم در خود جاي مي دهد. بنابراین، هر نقطه مي تواند در 
اندازه ی الزم براي چاپ تنظیم شود؛ دیگر شکي نیست که 
در سر سوزن فضاي کافي براي قرار دادن »دایره المعارف 
بریتانیکا«  »دایره المعارف  است. حال که  بریتانیکا« موجود 
روي سر سوزن جا شد، بیایید همه کتاب هاي عالم را در نظر 
بگیریم. کتابخانه ی کنگره حدود نُه میلیون جلد کتاب دارد، 
کتابخانه ی  و  جلد  میلیون  پنج  بریتانیا  موزه ی  کتابخانه ی 
اینها  میان  در  مسلما  دیگر.  جلد  میلیون  پنج  فرانسه  ملي 
نسخه هاي تکراري هم وجود دارند. بنابراین، فرض کنیم 24 
میلیون جلد کتاِب غیر تکراري در دنیا وجود دارند. کتابدار 
ما در َکلتِک )مرکز تحقیقاتي که فاینمن در آنجا تدریس و 
تحقیق مي کرد( هر چه قدر تند و تیز باشد، بعد از ده سال 
فقط مي تواند اطالعات مربوط به 120 هزار جلد کتاب را 
توي کارت ها بنویسد. متن کتاب هایي که از کف تا سقِف 
که  کارت هایي  و  شده اند،  چیده  کتابخانه  ساختمان  همه ی 
همه کشوهاي کتابخانه را انباشته اند، همه مي توانند تنها در 

یک کارت نگهداري شوند. آیا چنین چیزي ممکن است؟"
جالب  همه  برای  زمان  آن  در  کارها  این  انجام  شاید 
حاضر  زمان  در  اما  می رسید  نظر  به  غیرممکن  حتی  و 
امکان پذیر هستند. اگر سر سوزن از جنس سیلیکون و تخت 
باشد، با روش های حکاکی مانند لیتوگرافي پرتوي الکتروني 
مي توان نقوشي در این ابعاد و با این دقت ایجاد کرد. اگر 
فرض کنیم هر کتاب یک میلیون حرف دارد، 24 میلیون 
 24 با  معادل  فضایي  در  مي گوید،  فاینمن  که  کتابي  جلد 
ترابایت ذخیره مي شود. در چند سال آینده، یک آرایه از 
خواهد  را  اطالعات  این  همه ی  گنجایش   RAID لوح هاي 
داشت. گرچه هنوز به اندازه ي یک کارت کتاب نیست، اما 

خیلي به آن نزدیک است.

بشر از 
سال 1959 با
 فناوری نانو

آشنا شد

بخشی از سخنرانی فاینمن که در آن زمان عجیب و 
دست نیافتنی به نظر می رسید
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غذاها را با استفاده از
زبان مصنوعی بهتر مزه کنید!

نیاز  که  کردند  ارائه  روشی  واشینگتون  دانشگاه  محققان 
آنها  می دهد.  کاهش  فسفر  حاوی  کودهای  به  را  کشاورزان 
لوبیا  تولید  نرخ  افزایش  برای  روی  اکسید  حاوی  ترکیبی  از 

استفاده کردند.

افزودن نانوذرات اکسید روی 
برای افزایش تولید لوبیا

زیست  زبان  یک  ارائه  به  موفق  سئول  ملی  دانشگاه  محققان 
الکترونیکی شدند که قادر است دو مزه شیرینی و شوری را از هم 
تفکیک کند. این دستگاه در واقع نوعی زبان مصنوعی است که 

قابلیت چشیدن دارد.
اما آنچه در این پژوهش بسیار اهمیت دارد، آن است که این زبان 
مصنوعی می تواند حساسیتی 10 هزار برابر بیش تر از زبان طبیعی 
در تشخیص مزه شیرینی داشته باشد. این ویژگی موجب شده تا 
بتوان از این ابزار برای ساخت دستگاه های دقیق تولید و نظارت 
بر تولید مواد غذایی استفاده کرد. برخی متخصصان معتقدند که 
این زبان مصنوعی قادر است با دقت و ظرافتی که دارد، جایگزین 
تست غذا توسط انسان شود. یعنی دیگر نیاز نیست برای تست 

غذا از مزه کردن انسان استفاده شود.
محققان برای تولید این زبان مصنوعی اطالعات DNA را از پروتئین 
گیرنده های تست غذا استخراج کردند. آنها روی گیرنده هایی متمرکز 

شدند که قادر به تشخیص شیرینی از شوری است. این اطالعات وارد 
یک سلول جداگانه می شود؛ سلولی که روی سطح گرافن قرار دارد. 
یک نانولوله کربنی که هدایتی باالتر از مس دارد، نقش انتقال دهنده 
جریان الکتریکی را به عهده دارد. زمانی که مزه مورد نظر در محیط 
وجود داشت، جریان روی گرافن تغییر کرده و ایجاد یک سیگنال 
الکتریکی می کند که نشان دهنده وجود عامل مزه در محیط است. در 
حال حاضر در برخی از حسگرها از گرافن استفاده می شود. این گروه 
میزان تغییر جریان حاصل از حضور عامل مزه را اندازه گیری و از آن 

برای ساخت زبان مصنوعی استفاده کردند.
برابر  نیز، یک زبان مصنوعی ساخته شد که 100  دو سال قبل 
حسگر  از  جدید  حسگر  این  اما  است،  انسان  زبان  از  حساس تر 
پیشین 100 برابر حساس تر است. محققان معتقدند که این زبان 
به زودی می تواند مسیر خود را در کاربردهای تجاری و صنعت 

افزودنی های غذایی پیدا کند.
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پژوهشگران کره ای با استفاده از نانولوله  کربنی، گرافن و پروتئین استخراج شده 
انسان، موفق به ساخت زبانی مصنوعی شدند که حساسیتی 10 هزار  از بدن 
برابر زبان طبیعی در چشیدن مزه های شیرینی و شوری دارد. این زبان مصنوعی 

کاربردهای زیادی در صنعت مواد غذایی خواهد داشت.

با افزایش جمعیت جهان، نیاز به غذا نیز افزایش می یابد. بنابراین، 
افزایش کارایی  ارائه روش های جدیدی برای  محققان به دنبال 
فرآیندهای مربوط به تولید غذا هستند. بسیاری از محققان در 
حال کار روی مواد افزودنی مصنوعی به این فرآیندها یا دستکاری 

زیستی فرآیندهای مرتبط با تولید غذا هستند.
محققان دانشگاه واشینگتون روشی برای تولید انبوه لوبیای غنی از 
پروتئین ارائه کردند. برای این کار محققان مسیری را که گیاه مواد 
غذایی را جذب می کند، دستکاری کردند. آنها نشان دادند که با 
افزودن نانوذرات اکسید روی می توان حجم تولید لوبیا را دو برابر 

افزایش داد؛ بدون این که نیاز به افزایش مصرف کود باشد.
فسفر یکی از عناصر مهم در سالمت غالت بوده و معموال توسط 

کشاورزان برای تقویت محصوالت مورد استفاده قرار می گیرد. 
افزایش مصرف فسفر نمی تواند به صورت خطی منجر به افزایش 
به وجود  آن  تولید  افزایش  در  محدودیتی  بلکه  شود،  محصول 
گذشتن  و  فسفر  افزایش مصرف  در صورت  بنابراین  می آورد. 
به  وارد آب های جاری شده و منجر  مازاد  از حد مجاز، فسفر 
آلودگی می شود. افزایش فسفر در آب می تواند رشد جلبک ها و 
فیتوپالنکتون ها را در آب افزایش دهد. تقریبا 82  درصد از کودها 
دارای فسفر هستند. این موضوع، محیط زیست را تحت تأثیر قرار 
می دهد. این گروه تحقیقاتی نشان دادند که با استفاده از این روش 
می توان مشکل افزایش استفاده از فسفر را در زمین های کشاورزی 

کاهش داده و مشکالت زیادی را در کشاورزی حل کرد. 

دانستنی ها و کاربرد 
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 روکش کردن آنزیم ها
از دغدغه هاي شرکت هاي صنایع غذایي جهان،  یکي 
آنزیم ها  آسیب  از  آن  نگهداشتن  مصون  و  غذا  نگهداري 
است. اگر بتوان به روشي آنزیم ها را از محیط غذایي دور 
کرد، فرآیند فساد مواد غذایي به تاخیر مي افتد. با استفاده 
از فناوري نانو مي توان با روکش کردن آنزیم ها، آنها را از 
محیط فعالیت دور کرده و مانع از اثر آنها شد. یکي از این 
روش ها، روکش کردن آنزیم توسط یک ساختار پلیمري 
است. در این روش یک شبکه نانوکامپوزیتي را با فرآیند 
پلیمریزاسیون در اطراف هر مولکول آنزیم ایجاد مي کنند، 
تا از تخریب آن جلوگیري شود. این نانوذرات حاوي آنزیم، 
در دمایي حدود 8 درجه سانتیگراد تا 5 ماه عمر مي کنند. 
روکش کردن آنزیم در صنایع غذایي، یکي از فرآیندهاي 
غذایي  مواد  نگهداري  بهبود  و  کیفیت  حفظ  براي  مهم 

است.

 فرآیند نانوکپسوله کردن
براي اینکه بدن ما بتواند از انتشار اجزای غذا در آن 
سود ببرد، مواد مغذي باید به محل خاصي از بدن بروند 
و در آن محل فعال شوند. کنترل و مهندسي انتشار مواد 
نانو  فناوري  تحقیقاتي  زمینه هاي  از  یکي  بدن  در  مغذی 
است که با استفاده از فرآیند نانوکپسوله کردن امکان پذیر 
ابعاد  این روش، محفظه های کیسه ای شکلی در  با  است. 
آنها  درون  که  شد  خواهد  ساخته  نانویی  کوچک  بسیار 
الیه  است.  شده  تعبیه  غذایی  مواد  برای  خالی  فضایی 
بیرونی این کپسول بسته به اینکه الزم است مواد داخل 
کپسول در آب یا در روغن حل شوند، طراحی می شوند. 
این کپسول ها در برابر اسید معده مقاوم هستند و بسته به 
ضرورت می توانند در دهان یا در معده باز شوند. در واقع 
امکان  این  که  معناست  این  به  کردن  نانوکپسوله  فرآیند 
وجود دارد که مواد غذایی مفید برای بدن بدون اینکه در 
آشپزخانه  در  پخت  هنگام  یا  کارخانه  در  ساخت  فرآیند 
و یا توسط آنزیم های دهان و معده از بین بروند به طور 
بدن  نتیجه جذب  در  و  شده  خون  جریان  وارد  مستقیم 
شوند. این کار حتی مانع از دفع بدون جذب ویتامین ها و 

امالح معدنی مواد غذایی می شود.
این است  نانوکپسوله کردن  از کاربردهای  یکی دیگر 
که مواد غذایی مفید ولی با طعم های نامطبوع مانند روغن 
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این کپسول ها بدون احساس مزه  از طریق  ماهی را می توان 
ناخوشایند به غذا اضافه کرد. به عنوان مثال، موسسه غذایی 
جورج وستون در استرالیا نوعی نان به نام نان »تیپ تاپ اپ« 
تولید کرده که حاوی روغنی از اسید چرب امگا 3 حاصل از 
میکروکپسول  داخل  در  تن  ماهی  روغن  اما  است.  تن  ماهی 
قرار داده شده است و بنابراین مصرف کننده طعم روغن ماهی 
و  رسید  معده  به  روغن  این  وقتی  فقط  و  نمی کند  را حس 
کپسول هضم شد آزاد می شود. این فناوری، در مورد ماست و 

غذای کودک نیز به کار گرفته شده است.

 بسته بندی مواد غذایی
ایجاد  غذایی  صنایع  در  نانو  فناوری  کاربردهای  دیگر  از 
پالستیک های جدید در صنعت بسته بندی مواد غذایی است. 
غذایی  مواد  بندی  بسته  در  عامل  مساله سازترین  اکسیژن 
است، زیرا این عنصر باعث فساد چربی مواد غذایی و همچنین 
نانوذرات  جدید  پالستیک  این  در  می شود.  آنها  رنگ  تغییر 
از نفوذ  به صورت زیگزاگ قرار گرفته اند و مانند سدی مانع 
اکسیژن می شوند، به بیان دیگر مسیری که گاز باید برای ورود 
به بسته طی کند طوالنی می شود، به همین خاطر مواد غذایی 
در این بسته ها تازگی خود را بیش تر حفظ می کنند. با طوالنی 
کردن مسیر حرکت مولکول های اکسیژن، مواد غذایی دیرتر 

فاسد می شوند.
نام  به  شرکتی  نیز  نوشیدنی ها  بندی  بسته  مورد  در 
بطری های  ساخت  در  نانوکامپوزیت   نوعی  از   Voridian
این  بکارگیری  است.  کرده  استفاده  نوشیدنی ها  پالستیکی 
به  منجر  است،  رس  خاک  نانوذرات  دارای  که  کامپوزیت 
آن  از  محکم تر  ولی  شیشه  سختی  به  پالستیک هایی  ایجاد 
کم تری  شکنندگی  شیشه،  به  نسبت  محصول  این  می شود. 
دارد و الیه های نانوذرات به گونه ای طراحی شده که از خروج 
مولکول های دی اکسید کربن از نوشیدنی و نفوذ مولکول های 
اکسیژن به درون آن جلوگیری می کند که در نتیجه تازگی 

ماده را حفظ کرده، زمان ماندگاری آن را افزایش می دهد .
از  دیگری  دسته  نانوحسگرها  به  مجهز  بسته بندی های 
است.  غذایی  مواد  بسته بندی  صنعت  در  فناوری نانو  کاربرد 
زمان های  در  را  رطوبت  و  دما  می توانند  بسته بندی ها  این 
مختلف ارزیابی کنند و بر حسب شرایط، پاسخ های متناسبی 
را به مصرف کننده بدهند. برای مثال: با تغییر رطوبت، رنگ 

بسته بندی تغییر می کند.
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از دوران باستان استفاده از مس و نقره به عنوان فلزات ضد انگل مرسوم بوده است؛ چنانچه اغلب لوازم و تجهیزات 
مورد استفاده پزشکان از جنس برنج )آلیاژی متشکل از مس و روی( بوده است. در سال های اخیر نیز مواد آلی حاوی یون های 
فلزاتی مثل مس، آهن، روی، نقره و تیتانیوم به عنوان مواد ضد باکتری بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در میان انواع 

فلزات ضد باکتری، نانوذرات روی، نقره، مس و تیتانیوم از اهمیت ویژه ای برخوردارند. 
نانومواد اکسید فلزی دارای ویژگی های منحصر به فرد فیزیکی و شیمیایی هستند که برخواسته از اندازه کوانتومی 
و سطح موثر وسیع آنها است. نسبت سطح به حجم باال این امکان را برای این نانوذرات فراهم می کند تا مستقیما با غشای 

میکروبی در تماس باشند و طی فرآیند آزادسازی یون فلزی، غشاء میکروبی را تخریب کنند. 
اخیرا تحقیقات جدیدی به هدف استفاده از اثر ضد باکتری اکسید روی در پزشکی انجام گرفته است. این تحقیقات 
افزایش اثر ضد باکتری را با کاهش اندازه ذرات از میکرومتر به نانومتر نشان داده است. نانوذرات اکسید روی با تولید 
پراکسید هیدروژن و نفوذ در دیواره سلولی و تخریب غشا، مانع از رشد باکتری ها می شوند. در پژوهشی اثر ضد باکتری 
نانوذرات اکسید روی بر علیه 9 گونه باکتری انجام و مشخص شده که سویه های گرم مثبت نسبت به گرم منفی در برابر 

نانوذرات اکسید روی حساسیت بیش تری از خود نشان می دهند.
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ضد باکتری نانوذرات اکسید روی بر حذف دو باکتری گرم منفی اشریشیا کلی و گرم 
مثبت استافیلوکوک اورئوس است. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی و باکتری کشی نانوذرات اکسید روی بر این باکتری ها 

تعیین شد. 

سنتز نانوذرات اکسید روی و 
بررسی فعالیت ضد باکتری 

و مکانیسم تاثیر آن بر 
باکتری های گرم

 مثبت و منفی

مقدمه 

نویسنده: محمد رضا موبدی
استاد راهنما: طیبه غفاری

تبریز، پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان 

نـانــو 
اوری 

 فن
ره

ـوا
شنـ

ب در مرحله اول هفتمین ج
.  طرح منتخ

چکیده  
اخیرا استفاده از نانوذرات در حذف آلودگی های 

محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از افزودن 
این ذرات به محیط کشت باکتری ها نتایج مطلوبی در مهار 

رشد آنها به دست آمده است. از آنجایی که مقاومت باکتری ها 
ضد  ماده  یک  روی  اکسید  و  شده  زیاد  بیوتیک ها  آنتی  برابر  در 

باکتری است، در این مطالعه تاثیر نانوذرات اکسید روی بر باکتری های 
اشریشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس مورد بررسی قرار گرفت. برای این 
 منظور، ابتدا نانوذرات اکسید روی به روش ترسیب شیمیایی با اندازه حدود
غلظت های  حاوی  دیسک های  سپس  شد.  سنتز  نانومتر   60 الی   14
متفاوت از نانوذرات اکسید روی برای مهار رشد این دو نوع باکتری 

در محیط کشت مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان 
داد که باکتری ها در اثر تماس با نانوذرات از بین می روند و 

افزایش غلظت نانوذرات با میانگین هاله عدم رشد 
باکتری ها ارتباط معنی داری دارد.

مواد و روش ها
ابتدا با انجام یک مطالعه ی تجربی، نانوذرات اکسید روی 
دانش آموزی  پژوهش سرای  در  شیمیایی  ترسیب  روش  با 
آذربایجان سنتز شد. در این روش ابتدا محلول 1 موالر سولفات 
روی )مرک، آلمان( و 0/5 موالر هیدروکسید پتاسیم )مرک، 
قطره  پتاسیم  هیدروکسید  محلول  سپس  شد.  تهیه  آلمان( 
حاصل  محلول  گردید.  اضافه  روی  سولفات  محلول  به  قطره 

به مدت20 دقیقه روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا سنتز 
نانوذرات کامل شود. در مرحله بعد نانوذرات حاصل سه بار با 
اتانول و آب مقطر شسته و به مدت دو ساعت در دمای 300 

درجه در کوره الکتریکی کلسینه شدند. 
سپس محلول های 20 ، 2 و 0/2 میلی گرم در میلی لیتر از 
نانوذرات در آب تهیه گردید. برای همگن سازی محلول حاصل، 
از دستگاه اولتراسونیک به مدت 3 دقیقه برای هر کدام استفاده 
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شد. این محلول ها بر روی دیسک های استریل نیم 
طور  به  دیسک(   3 غلظت  هر  )برای  میلیمتری 
کامال  شرایط  در  و  شد  داده  رسوب  یکنواخت 
استریل خشک شدند تا برای آزمایش ضد باکتری 

آماده گردند.
نانوذرات  باکتری  ضد  تاثیر  آزمایش  جهت 
آماده  پلیت  سه  باکتری  هر  برای  روی  اکسید 
بر روی محیط کشت بالد آگار، کوکسی  گردید. 
گرم مثبت استافیلوکک اورئوس و بر روی محیط 
کشت مولرهینتون، باسیل گرم منفی اشریشیا کلی 
دقیقه   15 شدن  سپری  از  پس  شد.  داده  کشت 
جهت تثبیت کشت باکتری ها، دیسک های حاوی 
یک  و  روی  اکسید  نانوذرات  متفاوت  غلظت های 
عدد دیسک فاقد نانوذره به عنوان دیسک شاهد 
با فاصله روی پلیت ها قرار داده شد. سپس پلیت ها 
به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد 
انکوبه شدند و پس از گذشت این مدت قطر هاله ی 
عدم رشد اطراف دیسک ها با خط کش شیشه ای 

اندازه گرفته شد.

نتیجه ها و بحث
به منظور بررسی قطر و مورفولوژی نانوذرات 
در  که  گردید  تهیه   SEM میکروسکوپ  تصاویر 
اثبات  ارائه شده است. از روی تصاویر  شکل )1( 
شد که نانوذرات، قطر تقریبی 14 الی 60  نانومتر 
نانوذرات  خلوص  بررسی  جهت  همچنین  دارند. 
تهیه   )  XRDر(  X پرتوی  پراش  طیف  شده  تولید 

گردید که خلوص 99/99 را نشان داد )شکل 2(.
تاثیر مهارکنندگی رشد باکتری های اشریشیاکلی 
و استافیلوکوک اورئوس در هر سه محیط کشت با 
غلظت های20 ، 2 و 0/2 میلی گرم در میلی لیتر 

نانوذرات ZnO بررسی شد. 
رشد  عدم  هاله  قطر  که  داد  نشان  نتایج 
افزایش  نانوذرات  غلظت  افزایش  با  باکتری ها 
معنی داری داشت که در جدول 1 نشان داده شده 
روی  اکسید  نانوذرات  مختلف  غلظت های  است. 
بر باکتری استافیلوکوک اورئوس تاثیر بازدارندگی 
چه  اگر  داشت.  اشریشیاکلی  به  نسبت  بیش تری 
در غلظت  0/2 میلی گرم در میلی لیتر نانوذرات 
باکتری ها  رشد  بر  کمی  نسبتا  تاثیر  روی  اکسید 

داشتند.
جهت توجیه مکانیسم این پدیده می توان گفت 
گونه های  تولید  توانایی  روی  اکسید  نانوذرات  که 
محیط  در  را   H2O2 نهایت  در  و  فعال  اکسیژن 
باکتری  ضد  عامل  عنوان  به  ترکیب  این  دارند. 

ببرد.  بین  از  را  محیط  باکتری های  می تواند  قوی 
پراکسید هیدروژن و گونه های اکسیژن فعال تولید 
شده موجب تخریب DNA شده و به اجزای دیواره 
باکتری ها  باکتری ها وصل و موجب مرگ  سلولی 
می شوند. نیروهای الکتروستاتیک مهم ترین نقش را 
در اتصال باکتری بر روی سطح نانوذره دارند. با 
کاهش در اندازه ZnO نانوذرات و باال رفتن غلظت 

نانوذره اثر ضد میکروبی افزایش می یابد.
اکسید  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که 
روی هم روی باکتری های گرم منفی و مثبت تاثیر 
دارد. در این مطالعه بهم ریختگی غشای باکتری های 
گرم مثبت و گرم منفی تحت تاثیر نانوذرات توسط 

میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد.

نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است 
با  شیمیایی  ترسیب  روش  به  نانوذرات  سنتز  که 
توجه به داده های حاصل از میکروسکوپ الکترونی 
روی  اکسید  نانوذرات  و  شد  انجام  موفقیت  با 
افزایش  با  که  داشتند  قوی  باکتری  خاصیت ضد 

غلظت این خاصیت افزایش یافت.

 استافیلوکوک
ZnO غلظت نانوذراتاشریشیاکلیاورئوس

(mg/ml(

کنترل منفی00
)فاقد نانوذره( 

300/2
642
8620

جدول 1: میانگین قطر هاله عدم رشد باکتری های مورد مطالعه 
بر حسب میلیمتر در غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی

ZnO نمونه نانوذرات SEM شکل 1: تصویر
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مقدمه 
درخت انار یک میوه گرمسیری 

نیمه گرمسیری است. مناطق حاشیه کویر  تا 
با تابستان های گرم و خشک و آب و خاک نسبتا شور 
کشور  انار  اقتصادی  تولید  و  کار  و  کشت  اصلی  مناطق 
هستند. مهم ترین عامل کاهش کمی و کیفی این محصول و 
یکی از موانع مهم در افزایش صادرات آن آفتی به نام کرم 

گلوگاه انار است.
انار کاشمر  باغ های  بار در سال 1349 در  اولین  این آفت 

مشاهده و با توجه به عالئم اولیه به کرم گلوگاه انار موسوم شد. 
چهار  آن  زندگی  و  است   pyralida خانواده ی  از  انار  گلوگاه  کرم 

مرحله دارد،1. تخم 2. کرم )الرو( 3. شفیره 4. حشره بالغ )پروانه(. 
الرو در حلقه های سینه دارای سه جفت پا و در حلقه های شکمی دارای 

پنج جفت پا است. رنگ کرم وابسته به تغذیه از انارهای قرمز یا سفید 
به همان رنگ است. عامل اصلی خسارت باغ های انار مربوط به الرو 

تغذیه  را  گلوگاه  یا  تاج  اطراف  انار  دانه  گوشت  ابتدا  که  است 
زیر  سطح  در  و  تاج  زیر  بخش  در  داالنی  ایجاد  با  سپس  و 

باعث  نهایت  در  و  می کند  تغذیه  محل،  آن  از  پوست 
تشکیل لکه یا لکه هایی بر روی پوست انار و 

حالت لهیدگی آن می شود.
نویسندگان: زهرا کاویانی، مائده آقاسی

استاد راهنما: الهام یثربی
اصفهان،شهرضا، پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهر 

بررسی اثر نانوالیاف صمغ 
آنغوزه بر کرم گلوگاه انار

لوزی خطر

عالمت  است.  خطر  لوزی  ایمنی،  اطالعات  برگه های  مهم  بخش های  از  یکی 
از  لوزی  این  است.  شیمیایی  مواد  شناسایی خطرات  برای  بین المللی  روشی  لوزی 
چهار لوزی کوچک تر درست شده که هر کدام بر اساس رنگی که دارند بیان کننده 
این خطرات  از  برای مشخص کردن شدت و ضعف هر کدام  نوع خطر هستند. 
برای هر لوزی اعدادی از صفر تا چهار  تعریف شده است. این اعداد برای هر نوع 
خطر جداگانه تعریف شده و افراد را از نوع و شدت آن آگاه می سازد. رنگ قرمز 
رنگ  است.  بهداشتی  خطرات  به  مربوط  آبی  رنگ  است.  اشتعال  قابلیت  معرف 
زرد میزان واکنش پذیری یک ماده و رنگ سفید خطرات خاص را نشان می دهد. 

 ایمنی نانومواد
ت پنجم

سم
ق

چکيده  
 )adilaryp( انار  گلوگاه  کرم 

انار  درخت  مخرب  آفت های  جمله  از 
است. بروز مشکالت ناشی از این آفت، عوارض 

جانبی ناشی از استفاده مواد شیمیایی)مانند متیل برماید( 
وسایل  از  استفاده  بودن  زمان بر  آن،  بردن  بین  از  برای 

جداکننده این کرم از گلوگاه انار موجب شد تا  تحقیقات الزم در 
رابطه با استفاده از نوعی گیاه در دسترس و موثر بر دور کردن یا 
کشتن این آفت صورت پذیرد. طی مطالعات انجام شده این نتیجه 
حاصل شد که صمغ آنغوزه با دارا بودن ترکیبات گوگردی و به 
علت بوی بد می تواند باعث دور شدن این آفت شده و با داشتن 
خاصیت چسبندگی مانع از راه یابی این آفت به قسمت های 

باالیی درخت انار گردد. بنابراین در این تحقیق نانوالیافی از 
پلیمر صمغ آنغوزه و فعال کننده سطحی سورفکتانت 

تولید و نتایج آن بر روی آفت بررسی گردید 
و نتایج قابل قبولی به دست آمد. 

نـانــو 
اوری 

 فن
ره

ـوا
شنـ

ب در مرحله اول هفتمین ج
.  طرح منتخ
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F خطرات آتش سوزی
یا  گاز  و مخلوط  بوده  زیاد  بسیار  ماده  این  اشتعال  قابلیت   .1
بخار آن در هوا خطر انفجار یا آتش سوزی را در پی خواهد داشت. 

این ماده در هوای معمولی شعله ور می شود.
2. این ماده در گرمای متوسط به نقطه اشتعال می رسد و خطر 
آتش سوزی دارد. بیش تر مواد قابل اشتعال جامد جزء این دسته 

محسوب می شوند.
3. در اثر ضربات و یا در مجاورت گرما، ایجاد انفجار یا آتش 
و  ضربه ای  عوامل  دخالت  بدون  ماده  این  می کند.  شدید  سوزی 

حرارتی با آب ایجاد حرارت و عکس العمل شدید می کند.
4. این ماده خاصیت آتش گیری و انفجار سریع داشته و در 
شرایط متعارف معمولی در اثر فعل و انفعاالت ایجاد انفجار و آتش 

سوزی می نماید. این ماده قابل اشتعال نیست.

R خطرات واکنش زایی
1. در شرایط عادی دارای خواص ثابت است، اما ممکن است 
تحت فشار زیاد و درجه حرارت باال به ویژه با آب واکنش دهد.

نهفته  شدید  عکس العمل  و  واکنش  آمادگی  ماده  این  در   .2
و  باال  حرارت  درجات  در  نمی کند.  انفجار شدید  ایجاد  اما  است، 
فشار زیاد واکنش شدید نشان می دهد. دارای خواص ثابت است 

و حتی در مجاورت آتش واکنش نمی دهد.
در مورد دو لوزی دیگر و مفاهیم آنها در قسمت بعد صحبت 

خواهیم کرد.

آفت  این  با  مبارزه  برای  زیر  روش های  از  حاضر  حال  در 
استفاده می شود:

1.مبارزه شیمیایی: مبارزه به وسیله سمومی نظیر متیل بروماید 
و... این روش از یک طرف هزینه باالیی دارد و از طرف دیگر چون 
تخم و الروهای پروانه درون میوه پنهان است مبارزه شیمایی با آن 
زیاد موثر نیست. همچنین درختان انار به سموم شیمیایی حساس 

بوده و مصرف سم،ریزش برگ ها را در پی خواهد داشت.
2.مبارزه مکانیکی: سوزاندن یا مدفون کردن انارهای آلوده

نام  به  ریزی  بسیار  زنبور  از  استفاده  بیولوژی:  3.مبارزه 
تریکوگراما بر علیه کرم

4.پروتودهی تا100 کیلووات اشعه گاما و ...
توسعه  آفت،  این  با  مبارزه  روش های  مضرات  به  توجه  با 
جایگزین های جدید که از لحاظ زیست محیطی فاقد اثرات سوء 

باشد امری اجتناب ناپذیر است.
صمغ آنغوزه از درختی به نام صمغ سنگالی بدست می آید، سفید 
رنگ، محلول در آب و دارای خاصیت پلیمری با ترکیبات گوگرددار 
است که باعث می شود بویی مانند بوی سیر پیدا کند. از صمغ آنغوزه 
در صنایع غذایی به عنوان پایدارکننده استفاده می شود. این صمغ 

خاصیت دورکنندگی بر روی کرم گلوگاه انار دارد.  

مواد و روش ها
اثر صمغ آنغوزه بر روی کرم  برای بررسی 
روی  مطالعاتی  و  آزمایشات  انار  گلوگاه 
مراحل مختلف زندگی کرم گلوگاه انار انجام 
شد. جهت پرورش کرم گلوگاه انار با نظارت 
دانشگاه  شناسی  حشره  آزمایشگاه  مسئول 
آزاد اصفهان )واحد خوراسگان(، این آفت از 
باغ های آوده شهرستان شهرضا جمع آوری و 
پس از خالص سازی و شناسایی بر روی انار 
و شکوفه های آن مورد آزمایش قرار گرفت.

برای تهیه پلیمر ابتدا صمغ آنغوزه با آب در دمای 87 درجه 
دمای  با  آون  در  ساعت   12 مدت  به  و  مخلوط  سانتیگراد 
محلول  از  مختلفی  غلظت های  سپس  گرفت.  قرار  درجه   90
)90،80،70 درصد( تهیه شد. از آنجا که صمغ آنغوزه در زمان 
تهیه نانوالیاف به خوبی جهت گیری نمی کرد به آن فعال کننده 
نوعی سورفکتانت  که  سولفات(  لوریل  )سدیم   SDS سطحی  
میزان  پلیمری،  محلول  شدن  آماده  از  پس  شد.  اضافه  است، 
توسط دستگاه  و  قرار گرفت  داخل سرنگ  از آن  5 سی سی 
الکتروریسی 3 نوع الیاف تولید شد که در هر نوع آن، صمغ با 
غلظت 70،80،90 درصد وجود داشت. اثر الیاف آماده شده بر 

کرم گلوگاه انار آزمایش شدند. 
برای این منظور ظروف آزمایش با این الیاف و نانوالیاف شاهد 
)خنثی( پوشیده شد و روی آن شکوفه انار به گونه ای که قابلیت 
جذب آفت را داشته باشد و تعداد20 کرم گلوگاه انار قرارگرفت.

نتیجه ها وبحث
نتایج حاصل از مطالعه تاثیر نانوالیاف صمغ آنغوزه بر کرم های 
گلوگاه انار نشان داد که هر چه درصد صمغ در نانوالیاف بیش تر 

باشد، اثر دورکنندگی و چسبندگی بیش تر است )جدول 1(.
عنوان  به  می توان  آنغوزه  صمغ  از  شده  تولید  نانوالیاف  از 
پوششی در تنه درخت استفاده کرد تا از نفوذ گروهی از این آفت 
که از راه تنه درخت به سمت شکوفه های انار می روند و اکثریت 

این آفت را تشکیل می دهند، جلوگیری کرد.

صمغ آنغوزه

 درصد صمغ
 تعداد روزهای

اثرگذاری
)دورکنندگی(

 درصد
چسبندگی

22 درصد27 روز70
37 درصد30 روز80
48 درصد40 روز90

جدول 1: 
اثر نانوالیاف تولید 
شده با غلظت های 
مختلف صمغ 
آنغوزه بر کرم 
گلوگاه انار

17مقاله های دانش آموزی و ایمنی نانومواد زنگ
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فعالیت ها در زمینه المپیاد نانو 
ایـن مرکز تاکنون موفق به برگزاری 10 سـمینار ترویجی 
و 15کارگاه آموزشـی 16سـاعته ویژه المپیـاد نانو برای بیش 
از3000 نفـر از دانش آموزان و دبیران شهرسـتان قروه شـده 

است. 
عالوه برایـن، پژوهش سـرای امـام خمینـی )ره( موفـق بـه 
کسـب رتبـه دوم کشـوری از نظـر درصـد تعـداد حاضریـن 
 در آزمـون المپیـاد هفتـم نانـو از میـان ثبت نـام کننـدگان 

)با 81 درصد حضور( شده است.

استان کردستان از جمله استان های فعال در زمینه نانو 
است. این استان به همت مدیران، مسئوالن و دبیران دلسوز 
و فعال و تالش دانش آموزان خالق و پژوهشگر خود رتبه و 
افتخارات قابل توجهی در دوره های برگزار شده المپیاد نانو 
این  در  است.  داشته  نانو  فناوری  دانش آموزی  جشنواره  و 
 14 و  دارد  وجود  نانو  دانش آموزی  آزمایشگاه  دو  استان، 
مرکز با عنوان نهاد ترویجی در استان ثبت شده اند که به 

انجام امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند.

در این استان دو مرکز مجهز به آزمایشگاه نانو هستند که فعالیت آموزشی آنها منجر به قرارگیری این استان در میان ده استان 
برتر شده است. پژوهش سرای ناحیه 2 سنندج و پژوهش سرای امام خمینی قروه مراکزی هستند که با داشتن دستگاه ها و تجهیزات 
پیشرفته به ارائه خدمات آموزشی و آزمایشگاهی در استان می پردازند. این مراکز در میان آزمایشگاه های نانو کشور به ترتیب در 

رتبه های چهارم و هشتم قرار دارند.

آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو

نانو در استان

     کردستان

پژوهش سرای امام خمینی )ره( قروه 
استان کردستان

عال ءالدین بختیاری 

پژوهش سـرای دانش آمـوزی امـام خمینـی )ره( در سـال 
86 تاسـیس شـده و فعالیت هـای مربـوط بـه حـوزه فنـاوری 

نانـو آن از سـال 91 آغـاز گردیده اسـت.

زنگ
نانـو 18

دی ماه  1395 شماره 69



زنگ
19نانـو

استان  این  دانش آموزان 
دوره  سومین  برگزاری  از 
قابل  حضور  نانو،  المپیاد  از 
اول  مرحله  آزمون  در  توجهی 
از  طوریکه  به  داشتند،  المپیاد 
استان  این  داوطلب  تعداد  نظر 
دوره   ،13 رتبه  سوم  دوره  در 
پنجم  دوره   ،14 رتبه  چهارم 
رتبه 12، دوره ششم رتبه 6 و 
میان  2را  رتبه  هفتم  دوره  در 

استان ها کسب نموده است. 

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

13

139

374

759

2

سنندج

0
0
1
0

14

241

281

3569

3

-

0
0
0
0

12

439

332

3140

5

سنندج

0
0
0
1

6

693

733

3529

7

سنندج

0

1
3

2

1260

1619

2177

11

سنندج - مریوان

0
0
2
0

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

المپیاد دانش آموزی 
علوم و فناوری نانو

 جشنواره دانش آموزی فناوری نانو

دانش آموزان استان کردستان در جشنواره های دانش آموزی نانو حضور فعال داشته اند، اما با وجود راه یابی به مرحله اول 
این جشنواره ها تا کنون موفق به کسب رتبه نشده اند. پیش بینی می شود با توجه به آغاز فعالیت و برنامه های جدید در نظر 
گرفته شده در مراکز آزمایشگاهی نانو و وجود دانش آموزان مستعد و محقق در این استان به زودی به این مهم نیز دست 

یابند. 

فعالیت های آزمایشگاه نانو
در سـال 93 ایـن مرکـز بـا شـرکت در دومین نمایشـگاه 
سـاخت ایران و کمک خیرین و صندوق خیرین مدرسـه سـاز 
آمـوزش و پرورزش، اقدام به خرید تجهیزات آزمایشـگاه های 
دانش آمـوزی نانـو شـامل دسـتگاه های الکتروریسـی، انفجـار 
الکتریکی سـیم، الیه نشـانی دورانـی، التراسـونیک و مجموعه 
تجهیـزات عمومـی آزمایشـگاهی نمـود. از آن پـس در ایـن 

آزمایشـگاه اقدامـات ذیل صـورت گرفت: 
 برگزاری 3 سمینار آموزشی نانو 

 تولیـد اولیـن محصول نانو شـامل نانوالیـاف pvi  5 درصد 
و اسـانس نعنـاع بـرای تولید الیاف دور کننده حشـرات 

 اجرای چندین طرح پژوهشی دانش آموزی 
 برگـزاری نمایشـگاه اسـتانی دسـتاوردهای نانو)محصوالت 
نانویـی( بـا بازدیـد بیـش از 1200 نفـر از دانش آمـوزان و 

شهرسـتان دبیران 
 برگـزاری هفتگی کارگاه های آموزشـی بـرای دانش آموزان 

متوسطه

19نانو در استان ها  زنگ
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1.  نانوبلور های نیمه هادی با قطر 2 تا 10 نانومتر هستند که بعد از 
تحریک شدن، از خود نور ساطع می کنند و به طور معمول از 200 

تا 10000 اتم تشکیل شده اند.
2. از نانومواد یک بعدی – پشت

3. درخت سان- قطار
آدرس  دارای  یک  هر  که  است  اینترنتی  صفحات  از  مخزنی   .4

مشخصی هستند- باال رفتن درجه حرارت بدن – کامپیوتر خانگی
5. موادی مانند ترکیبات سرب، زیرکنات، تیتانات و کوارتز که در 
ساختار بلور آنها تقارن مرکزی وجود ندارد و قادرند در اثر اعمال 
تنش بر آنها، جریان الکتریسیته تولید نموده و در اثر اعمال میدان 

الکتریکی تحت کرنش قرار خواهند گرفت.
6. از روش های شناسایی و عکس برداری – عصاره ای غلیظ، تیره و 
چسبناک، و یک محصول جانبی در روند تهیه شکر از چغندر قند 

و یا نیشکر است.
7. زمین  و در علوم برق به معنی اتصال به زمین مصطلح است.

8. از خواص مواد چسبنده و به سرعت سفت شدن این گونه مواد 
بعد از ترکیب با آب و یا هوا گویند – از معیارهای دانه بندی ذرات

9. به دو جسم تماس یافته با هم در یک نقطه - نیرویی وارد بر 
جسم  و متضاد نیروی فشاری

جدول 
متقاطع نانو عمودی

افقی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10         9         8         7         6         5         4         3         2         1    

1. از روش های تولید نانومواد
2. ترجمه لغوی پایه یک – ناپیدا
3. الکترود افزاینده – کاشف الکل

4. آنتی ویروس پرکاربرد- به کانی های طبیعی آگلومره شده 
با  که  می شود  گفته  آب دار  آلومینیوم  فیلوسیلیکات  شامل 
افزودن رطوبت کافی ویژگی های پالستیک پیدا می کنند و 

با خشک شدن صلب می شوند.
5. در لغت به معنی مالش و کندگی و در علوم به معنی دانش 

بررسی برهم کنش سطح و حرکت است – عدد و شماره
6. واحد توان الکتریکی – حافظه کامپیوتر- از اعداد

7.  روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه  اهل زمان 
باشد- تصفیه

در  که  عواملي  از  یک  هر  کشاورزی  آزمایش های  در   .8
آزمایش مورد مطالعه قرار گیرند 

9. سوپر سیستم
به   ASTM طبقه بندی  اساس  بر   – فن  و  روش   .10
از 4/75  یزرگ تر  و  میلیمتر  از 75  سنگدانه های کوچک تر 

میلیمتر گویند.

رمز جدول را به zangnano@nanoclub.ir بفرستید و از جوایز آن 
به قید قرعه بهره مند شوید.

خانم سمانه آقازاده باالرلو
 از ارومیه

 برنده کارت هدیه به مبلغ 50 هزار تومان شدند

شخصیت شناسی شماره 1 

جواب: ریچارد ارت اسمالی

 سرگرمی 
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