
دانش آموزان صاحب طرح از حضورشان در ششمیــن 
جشنواره نانو می گویند

فراخوان عمومی طراحی سوال هفتمین المپیاد دانش آموزی 
علوم و فناوری نانو

حضور شبکه آزمایشگاهی توانا در جشنواره نانوی چین 2015

کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات فناوری نانو در آزمایشگاه 
دانش آموزی یاسوج برگزار شد

39 دانش آموز شهرستان نور با مبانی تجهیزات فناوری نانو 
آشنا شدند
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نانو آغاز شد  المپیاد دانش آموزی  ثبت نام هفتمین 
ثبت نام برای شــرکت در هفتمین المپیاد نانو 
از شانزدهم آبان ماه ســال جاری از طریق سایت 

باشگاه نانو، آغاز شده است.
این دوره نیز مانند دوره های گذشــته ثبت نام 
به دو روش انفرادی و گروهی )از طریق نهادهای 

ترویجی( و به صورت اینترنتی انجام می شود.
آزمون مرحله اول هفتمیــن دوره المپیاد نانو 
اردیبهشــت ماه ســال 1395 در سراســر کشور 
برگزار خواهد شــد و پذیرفته شدگان آن پس از 
شــرکت در یک اردوی علمی می توانند در آزمون 

مرحله دوم شــرکت نمایند. ایــن اردوی علمی 
تابستان آینده و در یکی از مراکز علمی- پژوهشی 

برگزار می شود.
دانش آمــوزان فرصت دارند تــا 15 بهمن ماه 
سال 1394 از طریق سایت باشگاه نانو در المپیاد 

نانو ثبت نام نمایند.
هزینه شرکت در المپیاد برای ثبت نام انفرادی 
150,000 ریال و برای ثبت نام گروهی 100,000 
ریال اســت. البته ثبت نام هایی که تا پایان آذرماه 
انجام شوند شامل 20 درصد تخفیف خواهند شد.

شایان ذکر است ششمین المپیاد دانش آموزی 
علوم و فناوری نانو اردیبهشــت ماه ســال جاری 
با بیش از 28000 داوطلب در تمامی اســتان ها 
برگزار و 40 برگزیده به مرحلــه دوم المپیاد نانو 

راه یافتند.
گفتنی است ثبت نام 99 درصد داوطلبان دوره 
ششم از طریق 208 نهاد ترویجی فعال انجام شد 
و باشگاه نانو برای تقدیر و حمایت از آنها، مبالغی 
را تحت عنوان حمایت تشــویقی بــرای نهادهای 

ثبت نام کننده و رابطین آنها در نظر گرفت.
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ریحانه مرادی از تهران

فضای جشنواره طوری اســت که عالوه بر رقابت و 
دیدن ارایه ســایر دانش آموزان، بازار کار و خریدار برای 
طرح ها هم پیدا می شــود، من برای بار سوم بود که در 
جشنواره حضور داشــتم، به نظرم سطح داوری و ارایه ها 

بهتر شده بود.

گروه ساخت کفی کفش ضد باکتری از کرج
 

وقتی که 14 ســاله بودم به جشنواره آمدم و با دیدن 
طرح سایر دانش آموزان، دوست داشتم من هم مثل آنها 
باشم، تا اینکه اکنون در16ســالگی به جشنواره راه پیدا 
کردم. حس غیرقابل توصیفی داشــتم. آقای زرافشــان، 
معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش در بازدید از پروژه 
ما، طرح ما را بــه عنوان یکی از برتریــن طرح ها معرفی 
کردند. همچنین در نمایشگاه با دانش آموزان استان های 
مختلف دوست شــدیم و از باشگاه نانو برای فراهم کردن 
چنین محیطــی که در آن می توان در بین شــرکت های 

بزرگ محصولمان را ارائه کنیم، متشکریم.

نسترن سادات محمدی از تهران
 

از این کــه برخــالف جشــنواره های دیگــر مانند 
خوارزمی طرحمان در نمایشــگاه مورد توجه قرار گرفت 
و دیده شد، بســیار خوشــحالیم. آقای صالحی، رییس 
ســازمان انــرژی اتمی از کار مــا دیدن کردنــد. اینکه 
توضیحات کار ما برای ایشان قابل فهم بود، حس خوبی 
بود و ایشــان نیز از طرحمان استقبال کردند و ایده های 
موجود در کار ما برایشــان کامال جدیــد بود. حضور در 
نمایشــگاه به افزایش اطالعات و کســب تجربه بســیار 
کمک کرد، تجربه اولی بود که در نمایشــگاه شــرکت 
می کــردم و عکس العمل بازدیدکننده ها و استقبالشــان 

برایمان انــرژی مضاعف بود، اینکــه کارمان مورد توجه 
مسئولین بود، توضیحات ما را متوجه می شدند و ارزش 
کار ما را درک می کردند، حــس خوبی بود و امیدواریم 

باعث حمایت های بعدی شود.

الهه طریقتی از اراک

بازدیدکننده هــا نســبت به طرح ما شــوق و عالقه 
نشــان می دادند، فکر نمی کردم تعــداد بازدیدکننده ها 
تا این حــد زیاد باشــد، مخاطبان بــرای کار ما ارزش 
قائل می شــدند. طرح های دیگر حاضر در جشنواره هم 
خوب بودند و برای کارشــان زحمت کشیده بودند، باور 
نمی کردم که دکتر ســرکار و دکتر صالحی را از نزدیک 
ببینم. دکتر صالحی به گروه ما گفتند؛ تا حاال کارها در 
سطح دانشــجویی بوده، ولی االن باعث افتخار است که 
چنین پروژه هایی در ســطح دانش آموزی انجام می شود 

و دختران ایرانی تا این سطح پیشرفت کرده اند.

محمدمتین نجات بخش از تهران

تجربه خوبی بود. ســطح علمی گروه هــا خوب بود 
و طرح ها قوی بــود، بازدید کننده ها به انــدازه بودند و 

مسئولین هم خوب بودند.

حمیدرضا فداکار از تهران

تجربه خیلــی خیلی جدیدی بود و نکات بیشــتری 
یــاد گرفتیم و توانســتیم برخی از مشــکالت طرحمان 
را حل کنیم. ارایه مطلبی که به آن مســلط هســتیم به 

مخاطبان، حس خوبی در ما ایجاد می کرد. 

شایان ذکر است، این جشــنواره 13 تا 16 مهر ماه 
1394 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشــنایی با مفاهیم و تجهیزات 
فناوری نانو مهرماه سال جاری، در آزمایشگاه نانوی 
مســتقر در پژوهش ســرای دانش آموزی امام جعفر 

صادق )ع( یاسوج برگزار شد.
در این کارگاه، دانش آموزان پســر یاســوجی به 
مدت شــش ســاعت با حضور آقای علی طرب ساز 
دکتری شیمی آلی با مفاهیم، تاریخچه و کاربردهای 
فناوری نانو به صورت تئوری آشــنا شــدند و ضمن 
بازدید از آزمایشــگاه نانو به صورت عملی، عملکرد 
دســتگاه های الکتروریس، التراسونیک، سانتریفیوژ، 
انفجار الکتریکی ســیم و مدل سازی کربن 60 را فرا 

گرفتند.
شــایان ذکر اســت، برنامه آموزشــی و عملی 
زمان بندی شده ی آزمایشگاه نانوی یاسوج به مراکز 
آموزشی متوســطه اول و دوم ارســال شده است و 
اطالع رسانی در مورد اهمیت فناوری نانو در مراسم 
صبحگاهی دانش آموزان در کلیه مدارس شهرستان 
به همت مسئولین پژوهش ســرای دانش آموزی امام 

جعفر صادق )ع( انجام گردیده است.

دوره آشنایی با مبانی تجهیزات فناوری نانو، 27 و 
28 مهرماه 1394، در پژوهش سرای دانش آموزی امام 
جعفر صادق)ع( شهرستان نور برگزار شد. این دوره دو 
روزه، با حضور 27 نفــر از دانش آموزان پایه دوم ریاضی 
فیزیک و 12 نفر از دانش آموزان پایه سوم ریاضی فیزیک 
دبیرستان پسرانه نمونه دولتی آیت اهلل خامنه ای و آقای 
روح اله پورمتقی، کارشــناس ارشــد فیزیک )به عنوان 
مدرس( به صورت رایگان، برگزار گردید و دانش آموزان 
ضمن بازدید از آزمایشــگاه دانش آموزی نانو، به صورت 
تئوری با مبانی تجهیزات مســتقر در آزمایشگاه آشنا 
شدند و به طور مشخص، نحوه کار با دستگاه اسپاترینگ 

را فرا گرفتند.
گفتنی اســت، آقای محمد فالح، معاون آموزشی 

اداره آموزش و پرورش نور نیز از این دوره بازدید کردند.
به گفتــه آقــای ولی پــور، مدیر پژوهش ســرای 
دانش آموزی امام جعفرصادق)ع( شهرســتان نور، طبق 
برنامه ریزی انجام شده، قرار است؛ امسال دانش آموزان 
دبیرســتانی مازندرانی )دوره اول و دوم( ضمن شرکت 
در کالس های تئــوری، به صورت عملی نیز با تجهیزات 

آزمایشگاه نانو آشنا شوند.

39 دانش آموز شهرستان نور با مبانی 
تجهیزات فناوری نانو آشنا شدند 

کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات 
فناوری نانو در آزمایشگاه دانش آموزی 

یاسوج برگزار شد 

دانش آموزان صاحب طرح از حضورشان
 در ششمین جشنواره  دانش آموزی نانو می گویند
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فراخوان ارسال مقاالت دانش آموزی برای شرکت در هفتمین جشنواره 
دانش آموزی فناوری نانو

اخبار

شبکه آموزشی آزمایشــگاه های توانا به منظور ارائه تجهیزات و خدمات آموزشی دانش آموزی، ششم تا هشتم آبان 
ماه سال جاری، در جشنواره نانوی چین 2015 حضور پیدا کرد. 

گفتنی اســت، دانش آموزان چینی از غرفه توانا بازدید نمودند و به همت باشــگاه نانو، کارگاه آموزشــی با موضوع 
آشنایی با مفاهیم و تجهیزات فناوری نانو برای آنها برگزار شد.

روابــط عمومی باشــگاه نانو بــرای ایجاد یک 
روش اطالع رسانی سریع و با دسترسی آسان، برای 
مخاطبین خود در فضای مجازی اقدام به راه اندازی 

روبات تلگرامی نموده است.
nanoclub@ نیز توسط  همچنین نام کاربری 
باشگاه نانو ایجاد شده است، دانش آموزان و دبیرانی 
که مایل هســتند از طریق تلگرام با باشگاه ارتباط 
برقرار کننــد، می توانند پیام خــود را از این طریق 
ارســال کنند. کارشناسان باشــگاه نیز پاسخگوی 

پیام ها هستند.
برای اطالع از نحوه فعال ســازی روبات تلگرامی 

به سایت باشگاه نانو مراجعه نمایید.

دانش آموزان عالقمند به شرکت در هفتمین جشــنواره دانش آموزی فناوری نانو می توانند، طرح های خود 
را در قالب فرم های ارایه شده در ســایت باشگاه نانو تا اول اسفندماه ســال جاری از طریق پست الکترونیکی 

festival@nanoclub  ارسال نمایند. .ir
محورهای مقاالت شــامل نانومواد، نانوشیمی، نانوفیزیک، نانوزیســت فناوری، نانومحاسبات، نانوپزشکی، 

نانو در محیط زیست، تجهیزات فناوری نانو و آموزش نانو است.
پس از انجام داوری، طرح های برگزیده برای حضور و ارایه در هفتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو، 

از طریق سایت باشگاه اعالم می شوند.
هفتمین جشــنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت ماه 1395 برگزار می گردد. زمان و مکان 

دقیق برگزاری و سایر جزئیات همایش از طریق سایت باشگاه اطالع رسانی خواهد شد.
بنابر تصمیم باشگاه نانو از سال آینده، ســاالنه یک همایش دانش آموزی در فصل بهار برگزار خواهد شد و 

برگزیدگان آن به جشنواره فناوری نانو که در مهرماه برگزار می گردد، راه پیدا خواهند کرد.

باشگاه نانو در نظر دارد برای ارتقای کیفیت 
و ایجاد تنوع در ســواالت المپیاد دانش آموزی 
علوم و فناوری نانو از نظرات تمامی متخصصان 
و عالقمندان در این زمینه استفاده نماید. کلیه 
نهادهــای ترویجــی، برگزیــدگان المپیادهای 
پیشین، دانشــجویان و فارغ ا لتحصیالن، دبیران 
و اســاتید گرامی می توانند در طراحی سواالت 
باشــگاه همکاری  با  نانو  المپیاد دانش آمــوزی 
نمایند و سواالت خود را در قالب فرمـی که در 
سایت باشگاه نانـــو موجـــود است، به نشانی 
olympiad@nanoclub  ارسال  . ir اینترنتی 

نمایند.
شایان ذکر است، سواالتی که پس از انجام 
اســتفاده در آزمون های آزمایشی  برای  داوری 
و اصلی المپیــاد و یا برای نگهــداری در بانک 
ســواالت المپیاد مناسب شــناخته شوند، مورد 

تشویق قرار می گیرند.
دارای  زمــان،  لحــاظ  از  فراخــوان  ایــن 
محدودیت نیســت، ولی در صورتــی که تمایل 
دارید، سواالتتان به جلسات داوری این دوره از 
المپیاد برســد، تا تاریخ اول دی ماه 94 فرصت 

ارسال سواالت را دارید.
هفتمیــن المپیــاد دانش آمــوزی علــوم و 
فناوری نانو، بهار ســال 1395 در سراسر ایران 

برگزار خواهد شد.

حضور شبکه آزمایشگاهی توانا در جشنواره نانوی چین 2015 

روبات تلگرامی باشگاه نانو 
راه اندازی شد 

فراخوان عمومی 
طراحی سوال 
هفتمین المپیاد 

دانش آموزی علوم و 
فناوری نانو 
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اسپکتـروفتـومتـری فرابنفش مرئی
 کلروفیل . ویتامین B12 . هموگلوبین

در طبیعت موادی وجود دارند که نقش مهمــی را در زندگی موجودات زنده ایفا می کنند. کلروفیل، ویتامین B12 و هموگلوبین از این دســته از مواد 
هســتند. این مواد حیاتی از این نظر برای انسان ها، جانوران و گیاهان مهم تلقی می شوند که با ســاختار حلقوی خود که در مرکز آنها یک عنصر فلزی قرار 

دارد، عمل تنفس و یا نقش مکمل در این فرآیند را انجام می دهند.
کلروفیل یا سبزینه، نوعی ترکیب شیمیایی گیاهی است که باعث ایجاد رنگ سبز در گیاهان می شود و در فعالیت های حیاتی گیاهان نقش مهمی دارد. 

اکثر گیاهان، خزه ها، سیانو باکتری ها، جلبک ها و فیتوپالنکتون ها دارای کلروفیل هستند. 
هموگلوبین از یک قسمت پروتئینی به نام گلوبین و یک رنگدانه آهن دار به نام هم تشکیل شده است. وظیفه هموگلوبین در خون انتقال اکسیژن از ریه 

به بافت ها و انتقال گاز دی اکسید کربن از بافت ها به ریه است. 
ویتامین B12 یا کوباالمین برای تکثیر سلولی )خون سازی( و عملکرد سیستم عصبی ضروری است. همچنین در تولید سلول های بدن نقش اساسی دارد 

و وظیفه آن همانند اسید فولیک، شرکت در همانندسازی ژن های هسته سلول است. 

ساختار شــیمیایی و اندازه گیری طیف جذبی 
کلروفیل با دستگاه اسپکتروفتومتر 

کلروفیل شامل سر آبدوست پورفیرین منیزیم دار و 
دم آبگریز زنجیره ی هیدروکربنی است که فیتول نامیده 
می شود و طول موج مشخصی بین700-400 نانومتر را 
جذب می کند. کلروفیل را می توان از برگ سبز استخراج 
نمود. البته کلروفیل انواع مختلفی دارد و بر حســب نوع 
ساختار به سه گروه b ،a و c  تقسیم می شود که نوع آلی 
آن کلروفیل  a و b  اســت. کلروفیل a از نوع )CH3( و 

کلروفیل b از نوع )CHO( است.

روش کار: برای تهیه کلروفیل از برگ ســبز اســتفاده 
می شود. برای این کار برگ گل سرخ انتخاب و در هاون با 
20 میلی لیتر استون آبی )90 درصد استون+10 درصد 
آب دیونیزه( کوبیده می شــود. کلروفیل تغلیظ شــده از 
کاغذ صافی عبور داده می شــود و درون ســانتریفیوژ با 
دور 3000 به مدت 5 دقیقه قرار می گیرد. ســپس 10 
میلی لیتر از محلول آبی اســتون دوباره به آن افزوده و 
در آن محکم بسته و به دور از نور خورشید به مدت 20 
دقیقه در هموژنایزر اولتراســونیک قرار داده می شود تا 
خوب مخلوط گردد. نمونه با افزودن استون آبی در بالن 
20 میلی لیتر به حجم رسانده می شود. پس از گذاشتن 
سرپوش، لوله به مدت 24 ســاعت در جای تاریک قرار 
می گیرد. پس از 24 ســاعت، مخلوط در ســانتریفیوژ با 

دور4000 به مدت 15 دقیقه گذاشــته شده و در نهایت 
نمونه به صورت زیر رقیق می گردد. ابتدا 5 لوله آزمایش 
تهیه می شــود. 6 میلی لیتر از نمونه اولیه در لوله شماره 
1 ریخته می شود. ســپس 3 میلی لیتر از آن برداشته و 
در لوله شــماره 2 ریخته و به آن 3 میلی لیتر آب مقطر 
افزوده می شــود. این روند تا لوله شماره 5 ادامه می یابد. 
سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis طیف نمونه ها 

اندازه گیری می شود )نمودار1(.

نمودار1: طیف جذبی کلروفیل در غلظت های مختلف توسط 
2015 Photonix Ar دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

)ساخت شرکت طیف سنج پیشرو پژوهش(

اندازه گیری طیف جذبی  و   ساختار شیمیایی 
ویتامین B12 با دستگاه اسپکتروفتومتر 

 B یکی از مهم ترین ویتامین های خانواده B12 ویتامین
 )Co( کمپلکس است. در مرکز ساختار این ماده فلز کبالت
قرار دارد که توسط چهار نیتروژن احاطه شده است. ماکزیمم 

جذب ویتامین B12  در طول موج nm 435 است. 
روش کار: برای تهیه محلول نمونه از اســتاندارد پودر 
خالص ویتامین B12  برداشته، در آب مقطر حل کرده و 
به حجم 100 میلی لیتر رسانده می شود. سپس 5 لوله 
آزمایش همانند آنچه در بخش رقیق ســازی کلروفیل 
 ارائه شد، تهیه می شود. سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر 

UV-Vis طیف آنها اندازه گیری می شود )نمودار 2(.

نمودار2: طیف جذبی ویتامین B12 در غلظت های مختلف 
2015 Photonix Ar توسط دستگاه اسپکتروفتومتر مدل

اندازه گیری غلظت هموگلوبین را هموگلوبینومتری 
روش  اندازه گیــری،  روش هــای  از  یکــی  می نامنــد. 
مت هموگلوبین اســت. در ایــن روش، انــواع مختلف 
هموگلوبین پس از تبدیل به سیانومت هموگلوبین توسط 
اســپکتروفتومتری اندازه گیری می شــود. در این روش 
غلظت رنگ هموگلوبین به وســیله لیز شدن گلبول های 
قرمز )شکستن غشای آنها( برای آزاد کردن هموگلوبین 
اندازه گیــری می شــود. بدین صــورت که ابتــدا آهن 
هموگلوبین توسط فری سیانید پتاسیم اکسید شده و به 
همی گلوبین تبدیل می شود. سپس همی گلوبین توسط 

سیانید پتاسیم تبدیل به همی گلوبین سیانید می گردد. 

ساختار شیمیایی و اندازه گیری طیف جذبی 
هموگلوبین با دستگاه اسپکتروفتومتر

UV-Vis Array 
روش کار:خــون گرفتــه شــده با مــاده ضــد انعقاد  
K2EDTA و یا Na2EDTA یا ســیتریت تری سدیم دو 
آبه خوب مخلوط می شــود تا خون سالم باقی بماند. 20 
 میکرولیتر خون توسط سمپلر به یک لوله آزمایش تمیز 

مقاالت دانش آموزی

نویسندگان:
فاطمه همتی، حبیبه لطف زاده، آرزو 
مرشدی، پژمان شریف، نادر شکوفی

مقدمه

ادامه در صفحه 6
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تشخیص و درمان 
سرطان 

 با استفاده از
 نانوذرات مغناطیسی

بــه عنوان   )MNP( نانوذرات مغناطیســی
گروهی از مواد نانومقیــاس، انقالب عظیمی در 
روش های تشــخیص و درمان در دانش پزشکی 
ایجــاد کرده اند. بکارگیــری این نانــو ذرات در 
پزشــکی به ویژه در حوزه تشــخیص و درمان 
ســرطان توجه بسیاری از پژوهشــگران را طی 
دو دهه اخیر به خود جلب کرده اســت. امروزه 
از آنها برای دارورســانی هدفمنــد، انتقال ژن، 
جداسازی مغناطیسی مواد و در مهندسی بافت 
استفاده می شود. این ذرات همچنین در درمان 
سرطان به روش گرمادهی و در انتقال اسیدهای 
نوکلئیک، پالسمیدها و siRNA به سلول کاربرد 
دارند. در میان مواد مغناطیسی، نانوذرات اکسید 
آهن خصوصیات مناســبی را برای اســتفاده در 
زیست پزشکی دارند. این ذرات به راحتی تجزیه 
شده و بطور بالقوه برای انسان غیرسمی هستند. 

تشخیص بافت های سرطانی با کمک MNP ها
MNPهــا ابــزاری توانــا در تشــخیص بافت های 
سرطانی هســتند. از آنها با اتصال پادتنی مناسب برای 
شناســایی مولکول ها، ســاختارهای خــاص و نیز ریز 
اندامگان استفاده می  شود. هدف های مغناطیسی شده 
توسط مغناطیس سنج های حساس شناسایی می گردند. 
پادتن های عالمت گذاری شــده توسط نانومغناطیس ها 
پیام هایــی را ایجاد می کنند. بدیــن ترتیب پادتن های 
متصل به ســلول های هــدف از بقیــه پادتن ها متمایز 

می شوند.

با کمک  بافت های سرطانی  از   تصویربرداری 
MNPها

مهندســی ســاختار MNP همان عامل دار کردن 
ســطوح ذره اســت که می تواند شــامل چند عامل یا 
لیگاند باشد. نانوذرات پوشش داده شده و بدون پوشش 
می توانند با انواع مولکول های زیســتی مانند پپتیدها، 
پروتئین ها، نوکلئیک اســیدها و حتــی پادتن ها و یا با 
انواع مولکول ها عامل دار شوند. برای مثال از MNPهای 
عامل دار با پپتید RGO در تشــخیص و تصویربرداری 

از بافت های ســرطانی اســتفاده شــده اســت. انواع 
لیگاندها مانند عامل هــدف، رنگینه های نوری، عوامل 
تقویت کننده نفوذ و مولکول های دارو بر روی ســطح یا 
درون نانوساختارهای مغناطیســی قرار می گیرد. برای 
مثال اتصال رنگینه های نوری یا فلئوروفورها بر ســطح 
نانوذرات به عنوان عامل تصویربــرداری نوری کیفیت 

تصویربرداری را چند برابر می کند.
 

نانوذرات  توســط  تومورهــا  هدف گیــری 
مغناطیسی

برای اینکه دارو اثــر خود را روی تومور داشــته 
باشــد و عوارض جانبی هم نداشته باشد، باید آن را به 
صورت هدفمند و به ســمت ضایعه منتقل کرد. برای 
هدف گیری از دو نوع روش فعال و غیرفعال اســتفاده 
می شــود. در هدف گیری غیرفعال براســاس پدیده ی 
اثــر تقویت شــده نفــوذ و احتباس، دارو به ســمت 
تومور هدایت می گــردد. در روش فعال با به کارگیری 
میدان مغناطیســی خارجی و همچنین با استفاده از 
لیگاندهای مولکولی که به صورت اختصاصی به تومور 
متصل می شــوند، نانوذرات به ســمت تومور هدایت 

می گردند.

ویژگی های ذرات مغناطیسی و حامل های این 
ذرات برای کاربردهای پزشکی

ســیال های حامل ذرات مغناطیســی باید آب یا 
باشــند و برای اســتفاده های پزشکی  هیدروکربن ها 
حتمــا باید این ذرات، غیرســمی و از لحاظ زیســتی 
سازگار با شــرایط بدن باشــند. آنها باید pH طبیعی 

داشــته، محلول در آب و کوچک باشند به طوریکه در 
سیال به راحتی ته نشین نگردند. بنابراین،  MNPها باید 
اندازه ای در حدود 10 تا100 نانومتر داشــته باشــند 
)چون اگر اندازه ی آنها کمتر از 10 نانومتر باشــد، از 
طریق کلیه ها دفع می شوند و در مقیاس های بزرگ تر 
نیز به عنوان یک جســم خارجی بوســیله سیســتم 
دفاعــی بدن دفــع می گردند( الزم به ذکر اســت که 
ویژگی های مغناطیسی این نانوذرات به اندازه، شکل، 
نســبت اجزای ســازنده و پوشــش اطراف نانوذرات 
بستگی دارد. ذرات اکسید آهن به دلیل زیست سازگار 
بودن با شــرایط محیط بدن، پایداری و تهیه آســان 

بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.

نتیجه گیری
مهم تریــن عاملی کــه در مورد MNPهــا حائز 
اهمیت اســت کمک به تشــخیص به موقع ســرطان 
است. اکثر سرطان ها اگر به موقع تشخیص داده شوند 
قابل درمان هستند. MNPها با آسان تر کردن این کار 
کمک شایانی به درمان سرطان کرده و نسبت به سایر 
روش های درمانی از مزایای ویژه ای برخوردار هستند. 
باتوجه به اینکه با ســوار کردن دارو بــر این حامل ها 
می تــوان آن را دقیقا به محل مــورد نظر هدایت کرد 
دارو به بافت های سرطانی رسیده و به بافت های دیگر 
آسیبی نمی رساند. روش های نام برده در این مقاله در 
کنار مزایای بســیار، معایبی نیز دارند که باید برطرف 
شــوند. لیگاندهای ماکرومولکولی که در این مقاله در 
مورد آن بحث شــد  برای هدفمند کــردن نانوذرات 
جذاب هســتند، اما پرهزینه بودن ســنتز این ذرات و 
همچنین پیچیده بودن شــیمی اتصال لیگاند به آنها 
موجب بروز مشکالت و محدودیت در رابطه با استفاده 
از این عوامل در فازهای بالینی و آزمایشــگاهی شده 
است. بنابراین، در این راســتا هر گونه اثبات در مورد 
نانــوذرات و همچنین روشن ســازی مکانیســم های 
عملکردی آنها در طراحی نانوحامل های ضد سرطانی 
جدید حائــز اهمیــت اســت. نانوحامل هایــی که با 
عملکردشان اجازه دهند مقدار داروی مصرفی کم و بر 
مقاومت سلول های سرطانی نسبت به دارو غلبه شود.

مقاالت دانش آموزی

نویسندگان:
فائزه عطا اللهی، وجیهه هاشمی

استاد راهنما: حمیدرضا اکبرزادگان
پژوهش سرای خلیج فارس، ناحیه یک اراک

مقدمه

چکیده
درمان سرطان یکی از از مهم ترین چالش های فراروی دانش پزشکی و دارورسانی است. درمان های معمول 
از جمله جراحی، شــیمی درمانی و پرتودرمانی در درمان برخی سرطان ها چندان موثر نیستند. در این راستا 
استفاده از نانوذرات مغناطیسی )MNP( راهی مطلوب برای مقابله با این چالش است. در این مقاله به بررسی 

برخی روش های تشخیص و درمان سرطان با MNPها پرداخته شده است.
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فناوری نانو در هواپیماها و موشک ها 

پنجره ها
پنجره ها در هواپیماها و موشک ها برای مشاهده بیرون، توسط انسان 
و یا حسگرها مورد استفاده قرار می گیرد. پوشش  این پنجره ها باید به 
اندازه کافی استحکام داشته باشد و بتواند برخورد قطعات خارجی را 
در سرعت های باال تحمل نماید و در عین حال شفافیت خود را نیز 
حفظ کند. استفاده از نانومواد برای بهبود ویژگی های پنجره ی هواپیماها 
و موشک ها، در برنامه های مختلفی دنبال می شود. پنجره های جدید، 
شفاف بوده، قابلیت پراکنده کردن بارهای الکترواستاتیکی ایجاد شده در 
کابین را نیز دارند. آنها به بیش از 6 الیه برای رسیدن به خواص مورد 

نظر، نیاز دارند و هدف رسیدن به پنجره های دوالیه است.

روغن و روان کننده ها
در روغن و روان کننده های مورد استفاده در صنایع هوایی، نانوذرات 
می توانند اثرات قابل توجهی داشته باشند. به گونه ای که با کوچک شدن 
ابعاد ذرات، روغن کاری بهتری صورت گرفته، و با داشتن خواصی چون 

آب گریزی، از آسیب رسیدن به قطعات متحرک جلوگیری کنند. 
استفاده از نانوذرات در روان کننده ها نیز، نتایج زیادی را در بردارد. 
آنها اصطکاک و فرسودگی قطعات را هفت برابر بهتر از روان سازهای 
تجاری کاهش می دهند. همچنین با افزایش بازدهی استاندارد روغن، 
نیاز به روغن کاری را کاهش می دهند که باعث ذخیره انرژی، کاهش 
بخش های  بیشتر  دقت  ارزان تر،  داخلی  نگهداری  جاری،  هزینه های 
مختلف و حفظ محیط زیست می شود. همچنین به دلیل کم کردن 

اصطکاک، صدا، ارتعاش و گرمای کمتری تولید می شود.

منتقل می شود. 5 میلی لیتر از 
محلول درابکین توســط پیپتور 
به لوله انتقال داده شده و خوب 
مخلوط می گردد. سپس به مدت 
5 دقیقــه در دمای آزمایشــگاه 
قرار می گیرد تــا واکنش انجام 
شــود. رنگ محلول بعد از این 
مدت، قهوه ای می شــود. غلظت 
محلول با اســتفاده از دســتگاه 
موج طول  در  اســپکتروفتومتر 

نمودار3: طیف جذبی هموگلوبین در غلظت های مختلف توسط دستگاه nm 540 اندازه گیری می شود.
2015 Photonix Arاسپکتروفتومتر مدل

نتیجه گیری: 
با کمک طیف حاصل از طول موج بیشینه در کلروفیل و ویتامین B12  و هموگلوبین میزان جذب هر محلول 
به دست می آید. با داشتن مقدار جذب و مقدار غلظت هر لوله آزمایش منحنی کالیبراسیون را مانند شکل زیر 

رسم و در نهایت می توان غلظت نمونه مجهول را محاسبه کرد.

طول موج بیشینه

  540 nm هموگلوبین

کلروفیل نوع a و nm b 750، 663، 645 و630 

435 nm B12 ویتامین

هسته مرکزی کلروفیل، ویتامین B12  و هموگلوبین را به ترتیب فلز منیزیم، کبالت و آهن تشکیل می دهد. 
به دلیل تفاوت در اتم فلز مرکزی، پیوندهــا و مجموع انتقاالت الکترونی، هر یک از این مولکول ها دارای جذب 
نوری متفاوتی هستند. به گونه ای که هموگلوبین به دلیل جذب رنگ سبز به رنگ قرمز که مکمل آن است دیده 
 B12  می شود. همچنین کلروفیل به دلیل جذب رنگ قرمز به رنگ سبز دیده می شود و به همین ترتیب ویتامین

به دلیل جذب رنگ زرد به رنگ اغوانی که مکمل رنگ زرد است دیده می شود.

ادامه از صفحه 4
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جاهای خالی در متن را با کلمات مناسب کامل کنید.

5 تفاوت در عکس های زیر وجود دارد آنها را بیابید و عالمتگذاری نمایید.

سرگرمی

ساخت پرنده های جاسوســی کوچک )ریزپرنده ها( با الهام از حرکت پرندگان و حشرات به کمک فناوری 
نانو امکان پذیر شده است. برای تولید این پرنده های جاسوسی، سرمایه گذاری زیادی شده است.

 محققان دانشــگاه فلوریدا در پژوهشــی که انجام داده اند، موفق به ســاخت یک هواپیمای جاسوســی 
شده اند که از حرکت یک نوع پرنده دریایی تقلید می کند. این هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین، فقط 50 
گرم وزن دارد و سازندگان این پرنده ترجیح می دهند برای کامل کردن آن از تجهیزاتی متشکل از نانومواد، 
نانوحســگرها و دیگر محصوالت فناوری نانو اســتفاده کنند. این ریزپرنده قابلیت پرواز در فضاهای باریک را 
دارد و می توانــد با توجه به وضعیت های گوناگــون، حالت بال هایش را تغییر دهد. بــرای اعزام این پرنده ی 
چابک به ماموریت های داخل شــهر، مجموعه کاملی از دوربین های مجهز و کوچک نیز روی آن کار گذاشته 

خواهد شد.

دنیای کوچک نانو، فضای دور از دسترسی است که وارد شدن به آن و کار کردن درون آن نیازمند ابزارهای خاصی است. ما باید تجهیزاتی داشته 
باشیم که بتوانند مواد مختلف را آزمایش کنند و    نانومتری آنها را ببینند. آنها باید بتوانند این واحدهای سازنده را   
  کنند. اولین نیاز ما برای کار کردن در فناوری نانو این است که بتوانیم    مواد نانومقیاسی را 
که تولید می کنیم، تعیین کنیم. برای این کار، ما     هایی می خواهیم که مقیاس نانو را ببینند. در مرحله بعد، باید بتوانیم 
ساختار مواد را آن طور کــــه می خواهیم دستکــاری کنیم. برای این کار باید    داشته باشیم که در حد نانومتر ظریف 

باشند. تجهیزات مقیاس نانو، دنیای نانو را برای ما قابل دسترس می کنند.
برویم؛ می توانیم   به فضا  آنها  با  و  کنیم. می توانیم    بسازیم  تولید  کاالهای جدید بسیاری  ما می توانیم  فناوری نانو  با 
 های بزرگ را روی تراشه های کوچک جای دهیم و موارد بسیار دیگر. اما دستیابی به محصوالت نانومقیاس، بدون کنترل دقیق 
کیفیت آنها ممکن نیست. برای این کار باید بتوانیم ویژگی ها و خواص مواد را در مقیاس نانو اندازه گیری کنیم. توانایی     
در مقیاس نانو، پایه و اساس فناوری نانو است و سرعت پیشرفت نانو در صنعت و تحقیقات، به این توانایی بستگی دارد. "تجهیزات مقیاس نانو" به 
این سوال ما پاسخ می دهند که شرایط ساختمان مواد در مقیاس نانو با ویژگی های آنها در مقیاس     )همین مقیاس بزرگی 
که ما در آن زندگی می کنیم( چه ارتباطی دارد. این تجهیزات پدیده هایی را به ما نشان می دهند که تا پیش از این آنها را ندیده ایم. این پدیده ها 

در مقیاس    رخ می دهند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، مشخصات یک ماده را تعیین می کنند. 

آیا می دانید که ...

آزمایشگاهچشم نانـو واحدهای سازندهنانولوله های کربنیمشخصاتانگشتانی
ماکرواندازه گیری خواصدستکاری
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اشتراک  هزینه  نانو،  زنگ  ماهنامه  اشتراک  دریافت  برای 
 0102195309006 سیبای  حساب  به  زیر  جدول  طبق  را 
نانوفناوری نزد بانک ملی ایران  به نام شرکت پژوهشگران 
واریز و تصویــر فیش بانکی آن را به همراه مشخصات خــود 
مطابق فرم ذیل، به نمابــر 22896413-021 یا به نشانی 

باشگاه نانو ارسال نمایید. 

اشتراک 9 ماهه به همراه ویژه نامه
هر عدد 1300 تومانزیر 100 نسخه

هر عدد 1200 تومان100 تا 500 نسخه

هر عدد 1000 تومانباالی 500 نسخه

لطفا متن گزینه مورد نظر را همراه با شماره 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
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چنانچه عالقمند معرفی مرکز و یا سایت خاصی در این ماهنامه هستید لطفا با پست الکترونیکی 
zangnano@nanoclub.ir مکاتبه نمایید. 

جهت کسب آمادگی الزم برای شرکت در هفتمین المپیاد نانو ترجیح می دهید از کدامیک از 
روش های آموزشی زیر استفاده نمایید؟

الف  آموزش مجازی از طریق سایت باشگاه نانو
 ب   شرکت در کالس های حضوری آموزش نانو

  ج   مطالعه کتاب ها و سی دی های آموزشی

پژوهش سرای دانش آموزی شهید دکتر چمران در برای 
شناســایی و باور توان و اســتعداد نهفته جوانان و نوجوانان 
فعالیت خود را آغاز نموده اســت و در نظــر دارد با هدایت 
دانش آموزان در مسیر علم و فناوری، مطالعه و تحقیق آنان 
را به سمت پژوهش های مهم تر و در نهایت رسیدن به توسعه 
همه جانبه رهنمون گرداند.  این پژوهش ســرا در راســتای 

رسیدن به این اهداف، فعالیت های زیر را انجام می دهد.

 ثبت نام و عضوگیری از دانش آموزان مستعد
1. شناســایی، جــذب و راهنمایــی دانش آموزان در 

راستای عالیق و استعدادهای آنها
2. تنظیم برنامه هفتگی و ساعات فعالیت آزمایشگاه، 

کتابخانه و سایت و ارسال به مدارس برای اطالع رسانی
4. راه اندازی وبالگ پژوهش سرا 

 ایجاد بســتر مناســب برای رشــد قــوه خالقیت در 
دانش آموزان از طریق برگزاری کارگاه ها و کالس های هنر، 

روباتیک و دومینو

 برگزاری نمایشگاه ها و کالس های عملی و آزمایشگاهی 
به منظور تشــویق و ترغیب دانش آموزان به تلفیق دانش 

نظری و فعالیت های عملی و کاربردی
1. برگــزاری مســابقات آزمایشــگاهی و انجام کلیه 

آزمایش های موجود درکتب درسی دانش آموزان
دست ســاخته های  از  نمایشــگاه هایی  تشــکیل   .2

دانش آموزان
3.  تجهیز و گســترش آزمایشــگاه با تجهیزات نانو و 

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی
4. بازدید دانش آموزان از پژوهش ســرا و اســتفاده از 

آزمایشگاه 
5. انجام آزمایش های نانو و ارســال گزارش به باشگاه 

نانو
6. تشکیل کالس های زیست شناســی مانند تشریح، 

تنفس مصنوعی و تست گروه خونی
7. برگزاری کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

  
 آموزش علوم روز 

1. تجهیز و گسترش مرکز کامپیوتر پژوهش سرا
2. معرفی سایت های مفید آموزشی به دانش آموزان

3. تشکیل کالس های کامپیوتر برای دانش آموزان هر 
سه مقطع

4. تجهیز و گسترش کتابخانه
5. تنظیم جــزوات علمی و گاهنامه و نیز بروشــور و 
مقاله درخصوص آشنایی با فناوری نانو و ارسال به مدارس 

6. ثبت نام ششمین المپیاد دانش آموزی نانو
7. آموزش روش های پژوهش محور

 برگزاری مســابقات علمی و آموزشــی مانند مسابقات 
کتابخوانی، ریاضی، مقاله نویسی و آزمون های مجازی 

برای اشاعه فرهنگ مطالعه، تحقیق و پژوهش

 برگــزاری دوره هــا و کارگاه های آموزشــی به منظور 
تقویت بنیه علمی و پژوهشی دانش آموزان و ایجاد زمینه 

برای بروز خالقیت های آنها
مانند برگزاری کارگاه هــای ادبی و روش تحقیق برای 
ارائه تحقیقات به جشنواره خوارزمی )با بکارگیری دبیران 
و اساتید مجرب به منظور راهنمایی طرح های پژوهشی( و 
کارگاه آموزشی دبیران و نیز اجرای دوره های ویژه علمی 

و پژوهشی )پژوهش محور، خالقیت، فناوری و...(

 برگزاری همایش های علمی از جمله برگزاری همایش 
روز پژوهش بــا حضور اســتاندار و مدیــر کل محترم و 

برگزاری سمینار نانو

 مشاوره جهت شرکت در طرح های جشنواره خوارزمی 
جوان، نوجــوان، مالصدرا و جابرابن حیان و شــرکت در 

المپیادها

 تعامل با مراکز رشــد، پــارک علم و فنــاوری و بنیاد 
نخبگان

امید است با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری 
و ریاست محترم جمهور، همچنین وزیر محترم آموزش و 
پرورش، اســتان چهارمحال و بختیاری نیز در سایه همت 
و تالش همه عزیزان مســئول، شاهد رشــد و شکوفایی 

استعدادهای فرزندان این آب و خاک باشد.

معرفی فعالیت های پژوهش سرای دانش آموزی شهید دکتر چمران ناحیه یک شهرکرد 


