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ثبت نام نهمین جشنواره دانش آموزی 
فناوری نانو آغاز شد 

دانش آموزی  جشنواره  نهمین  نخست  مرحله  نانو  باشگاه  گزارش  براساس 
فناوری نانو تیر ماه 1397برگزار خواهد شد. دانش آموزان عالقمند فرصت دارند تا 

30 اسفند ماه 1396 برای شرکت در جشنواره اقدام نمایند. 
صورت  به  یا  ترویجی  نهادهای  )توسط  اینترنتی  صورت  به  دوره  این  ثبت نام 
می توانند  ترویجی  نهادهای  می شود.  انجام  نانو  باشگاه  سایت  از طریق  و  مستقل( 

با مراجعه به کارتابل خود، مقاالت دانش آموزان را به  صورت الکترونیکی ثبت کنند.
در صورتی که دانش آموزان مایل به ثبت مستقل مقاله خود هستند، نماینده گروه 
آنها می تواند با ورود به صفحه شخصی خود در سایت باشگاه، مقاله را بارگذاری نماید.

شایان ذکر است، این جشنواره در دو مرحله برگزار می شود. مرحله اول به صورت 
همایشی ملی با همکاری مراکز آموزش و پرورش با حضور دانش آموزانی از سراسر 
کشور برگزار و متخبین آن به مرحله دوم راه پیدا می کنند. مرحله دوم این جشنواره 

هر ساله هم زمان با نمایشگاه علوم و فناوری نانو در مهر ماه برگزار می گردد.
الزم به یادآوری است، مرحله نخست هشتمین جشنواره دانش آموزی نانو تیر 
ماه 1396 با حضور 103 طرح در شهر اصفهان برگزار شد و 40 طرح به مرحله 
دوم راه یافتند و مهر ماه 1396 همزمان با دهمین نمایشگاه فناوری نانو ضمن ارایه 

دستاوردهای خود در غرفه باشگاه نانو به رقابت با هم پرداختند.
نهادهای آموزش و پرورش اعم از پژوهش سراها و ادارات شهرستان ها می توانند 
درخواست کتبی خود را مبنی بر ثبت نهاد ترویجی به باشگاه نانو ارسال و نسبت 

به ثبت مقاالت دانش آموزان اقدام نمایند.
عالقه منـدان می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیش تـر پیرامـون ثبت نـام و 
 برگزاری جشـنواره دانش آموزی نانو به سـایت باشگاه نانو مراجعه و یا با شماره های

 02122896415 و 02122896416 تماس حاصل نمایند.

حضور آزمایشگاه 
دانش آموزی نانو در جشنواره 

روز فیزیک هرمزگان 

جشنواره روز فیزیک با همکاری پژوهش سرای 
دانش آموزی شهید قاسمی ناحیه یک بندرعباس و 
انجمن فیزیک دانشگاه هرمزگان 22 آذرماه 1396 
در محل دانشکده فارابی دانشگاه هرمزگان برگزار 

شد. 
آزمایشگاه  نژادعلیرضایی،  اعظم  به گفته خانم 
در  بندرعباس  یک  ناحیه  نانوی  دانش آموزی 
نمایشگاه جانبی جشنواره با برپایی غرفه آموزشی، 
و  دانشجویان  ویژه  به  عالقمندان  عموم  میزبان 

دانش آموزان هرمزگانی بود.
داشت:  اظهار  نانو  آزمایشگاه  کارشناس  این 
از  بازدید  با  دانش آموزان  و  اساتید  »دانشجویان، 
فناوری  و  علوم  مقدمات  و  مفاهیم  با  غرفه  این 
حوزه،  این  در  کاربرد  مورد  تجهیزات  نانو، 
در  نانو  )مانند  نانو  فناوری  بر  مبتنی  محصوالت 
بهداشت،  کشاورزی،  صنعت  خودروسازی،  صنعت 
آشنا  زمینه  این  کتاب های  و  غیره(  و  پزشکی 
المپیاد  نهمین  در  ثبت نام  نحوه  همچنین  شدند، 

دانش آموزی نانو برای بازدیدکنندگان ارایه شد«.
 9 دارای  هرمزگان  استان  است،  ذکر  شایان 
پژوهش سرای مجهز به تجهیزات فناوری نانو است 
و دو پژوهش سرای ناحیه یک و دو در بندرعباس، 
دو مرکز از این نه مرکز دارای آزمایشگاه نانو )توانا( 

هستند.
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و  شیمی  فیزیک،  درسی  کتاب های  در  مولکولی  و  اتمی  مباحث 
مطالب درون سلولی در زیست شناسی، مقاالت منتشر شده در سایت 
سال های  همانند  نانو  فناوری  ستاد  سایت  آموزش  بخش  و  باشگاه 

گذشته از منابع اصلی آزمون اردیبهشت ماه 1397 است.
کتاب های  همچنین  و  دهم  پایه  فیزیک  و  شیمی  کتاب های 
مجموعه مقاالت سایت باشگاه نانو، علوم و فناوری نانو )جلدهای 1 و 
2(، آزمایش ها و فعالیت های نانو، نانو 9-10، نمونه سواالت المپیاد نانو 
با پاسخ تشریحی جزء منابع پیشنهادی باشگاه برای دریافت مفاهیم و 

کاربردهای علوم و فناوری نانو است.
شایان ذکر است این منابع برای کمک به دانش آموزان عزیز برای 
پیدا کردن شناخت بهتر از مباحث نانو و پیدایش دیدگاه مناسب برای 
مطالعه مطالب کتاب درسی با نگرش فناوری نانو پیشنهاد می شود و به 
هیچ وجه به معنای الزام در به خاطر داشتن کلیه مطالب این کتاب ها 
پیشنهادی  کتاب های  تهیه  برای  نیست.  المپیاد  این  در  برای شرکت 

می توانید با دفتر باشگاه تماس حاصل نمایید.
الزم به توضیح است، جزوه آموزشی پایه نهم برگرفته از قسمتی از 
کتاب علوم و فناوری نانو جلد 1، برای دانش آموزان پایه نهم تهیه شده 
است. هدف از استخراج این جزوه کمک به این دسته از دانش آموزان 
برای نزدیک شدن به سطح اطالعات سایر داوطلبین المپیاد و جبران 
را  جزوه  این  است.  آنها  درسی  مطالب  به  توجه  با  کاستی ها  برخی 

رایگان از طریق سایت باشگاه نانو دریافت کنید.
آزمون مرحله اول نهمین دوره المپیاد دانش آموزی نانو، در تاریخ 
7 اردیبهشت 1397 به صورت هم زمان در سراسر کشور و در قالب یک 
آزمون کتبی با سواالت تستی انجام خواهد شد. مرحله دوم، در قالب 
اول،  مرحله  برتر  رتبه   300 حضور  با  و  تهران  در  کتبی  آزمون  یک 
افرادی که موفق به کسب  با حضور  در تیرماه 1397 و مرحله سوم، 
حدنصاب نمره مرحله دوم شوند، به صورت یک اردوی علمی، آموزشی 

و رقابتی در دهه اول شهریور ماه 1397 برگزار خواهد گردید. 
الزم به ذکر است، برگزیدگان المپیاد نانو از دوره ششم به بعد مورد 

حمایت بنیاد نخبگان قرار می گیرند.
سایت  به  مراجعه  با  می توانند  آزمون،  این  در  حضور  متقاضیان 
باشگاه نانو، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. ثبت نام در المپیاد نانو، به دو 
روش انفرادی و گروهی )از طریق نهادهای ترویجی( تا 15 بهمن سال 

جاری انجام می شود.

منابع پیشنهادی 
نهمین المپیاد 

دانش آموزی نانو 
اعالم شد 

به زودی؛ رونمایی از سامانه 
ثبت اختراع دانش آموزی 

سـامانه ثبـت اختـراع دانش آموزی بـه زودی رونمایی 
می شـود تـا آمـوزش هـزار و پانصـد مربـی و 100هـزار 
دانش آمـوز در کارگاه هـای آموزشـی از طریق این سـامانه 

شـود. محقق 
بـه گـزارش مرکـز ارتباطـات و اطالع رسـانی معاونـت 
گذشـته  سـال  جمهـوری،  رئیـس  فنـاوری  و  علمـی 
آمـوزش  معـاون  زرافشـان،  علـی  میـان  تفاهم نامـه ای 
متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش و نصـرت  ا... ضرغـام، 
رییـس صندوق حمایت از پژوهشـگران و فنـاوران معاونت 
علمـی بـه امضـاء رسـید تـا حمایـت از دانش آمـوزان و 
پژوهش سـراهای دانش آمـوزی بـا انعقـاد ایـن تفاهم نامـه 

شـود. عملی 
آمـوزش روش تحقیـق بـه زبـان سـاده، حمایـت از 
مطالعـات جمعـی، کارآفرینـی و خالقیـت و ثبـت اختراع 
دانش آمـوزی از جملـه محورهـای ایـن تفاهم نامـه اسـت. 
جلسـات متعـددی برای محقق شـدن محورهـای مختلف 
نهایـت  در  و  برگـزار شـد  دو سـازمان  نماینـدگان  بیـن 

سـامانه ای بـرای فعالیت هـای مدنظـر طراحـی شـد. 
آمـوزش ایده پردازی، خالقیت، نـوآوری و کارآفرینی، 
روش  آمـوزش  گروهـی،  کار  بـه  دانش آمـوزان  تشـویق 
تحقیـق بـه روش سـاده، حمایـت از مطالعـات جمعـی، 
منظـور  بـه  دانش آمـوزی  اختراعـات  ثبـت  از  حمایـت 
افزایـش قـدرت ریسـک، اعتمـاد بـه نفـس و اسـتقالل در 
دانش آمـوزان برخـی از اهـداف سـامانه مذکـور اسـت کـه 
بـه زودی بـا عنـوان سـامانه ثبـت اختـراع دانش آمـوزی 

می شـود. رونمایـی 
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راستای  در  تهران   5 منطقه  جوان  دانش آموزی  پژوهش سرای 
و  دانش آموزان  استعدادیابی، هدایت  ترویج،  اهداف عملیاتی  تحقق 
هنر«  و  »نانو  و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  علمی  پروژه های  تولید 
جشنواره  عنوان  با  هنر  و  فناوری  مسابقه  دومین  دارد  نظر  در 

دانش آموزی هفت سین نانویی را برگزار نماید. 
و  دوم  و  اول  دوره  متوسطه  دوم،  دوره  ابتدایی  دانش آموزان 
برای شرکت  این جشنواره شرکت کنند.  هنرستانی ها می توانند در 
در جشنواره الزم است دانش آموزان هفت سینی از نانو شامل سنتز 
الهام  موارد  کشور،  در  شده  ساخته  نانومواد  و  تجهیزات  نانومواد، 
گرفته شده از طبیعت را تهیه کنند و عکس آن را تا 29 بهمن سال 

جاری به پژوهش سرای جوان بفرستند.
بـر اسـاس آیین نامـه جشـنواره امتیـاز اقـالم مختلـف بـرای 
کسـب  بـرای  اسـت.  متفـاوت  مختلـف  مقاطـع  دانش آمـوزان 
اطالعـات جزئی تـر می توانیـد بـا شـماره های 44167900-021 و 

بگیریـد. تمـاس   021-44167901

برگزاری جشنواره دانش آموزی 
هفت سین نانویی  صادرات خط تولید صنعتی نانوالیاف ایرانی به چین 

در پی توافقات انجام شده بین یک شرکت چینی و یک شرکت 
تولید کننده تجهیزات تولید نانوالیاف، پنج خط تولید صنعتی 

نانوالیاف در کشور چین راه اندازی می شود. 
الکتروریسی  نانوالیاف به روش  تاکنون دو خط تولید صنعتی 
در تاریخ های 19 نوامبر و 16 دسامبر 2017  در چین نصب و 
راه اندازی شده است. سه خط تولید صنعتی دیگر نیز در فواصل 
الکتروریسی  نانوالیاف  ارسال می گردد.  این کشور  به  دو ماهه 
استفاده  مورد  خودرو  فیلترهای  و  ماسک ها  تولید  برای  شده 

قرار خواهند گرفت.

تقویت خواص سیمان به کمک نانوذرات 
دانشگاه  ساری،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشگران 
مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی و موسسه آموزش عالی 
از  استفاده  امکان  آزمایشگاهی  بابل در طی یک طرح  طبری 
بررسی  مورد  را  آن  بهبود خواص  سیمان جهت  در  نانوذرات 
قرار دادند. حضور مقدار بهینه نانوذرات در فرموالسیون سیمان 
سیمان  مصرف  کاهش  همچنین  و  سیمان  تقویت  موجب 

می شود.
مونت  و  تیتانیم  دی اکسید  نانوذره  نوع  دو  از  طرح  این  در 
است.  شده  استفاده  سیمان  خواص  بهبود  برای  موریلونیت 
حضور این نانوذرات در فرموالسیون سیمان موجب شده است تا 
واکنش شیمیایی بهتری بین اجزای سیمان انجام شده و تراکم 
ماتریس سیمان افزایش یابد، که این امر ارتباط مستقیم با ارتقاء 
ویژگی های بتن نظیر خصوصیات مکانیکی، پایایی و افزایش طول 
عمر دارد. همچنین حضور نانوذرات فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیم 

نقش قابل توجهی در زیبایی نمای سازه نهایی دارد.

استفاده از نانوافزودنی ها در سوخت دیزل، راهکاری 
برای کاهش آلودگی هوا

صنعت حمل  و نقل مسئول تولید بیش از 25 درصد گازهای 
در  نوین  فناوری های  از  استفاده  است.  جهان  در  گلخانه ای 
انرژی،  حامل های  از  استفاده  همچنین  و  موتورها  تولید 
پژوهشگران  هستند.  هوا  آلودگی  کاهش  راه های  مهم ترین 
اردبیلی  محقق  دانشگاه  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 
در تحقیقات آزمایشگاهی خود موفق به توسعه ترکیبی از آب، 
از  نانوذرات اکسید سریم شدند که استفاده  سوخت دیزلی و 
آن به عنوان سوخت موتورهای دیزلی، آالیندگی این موتورها 

را کاهش می دهد.

 نانو   در  ایران
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ساخت چسب جراحی با استفاده از نانوذرات

پژوهشـگران کـره ای موفـق بـه سـاخت چسـب جراحـی با 
اسـتفاده از نانـوذرات شـدند. ایـن چسـب بـه خوبـی برش هـای 
روی کبـد و ریـه را پـس از جراحـی ترمیـم می کند. این چسـب 
می توانـد جایگزیـن نخ هـای بخیه شـود و تحولـی در ایـن حوزه 
ایجاد خواهد کرد.  این چسـب سـاختاری هسـته ای - پوسـته ای 
بـا اسـتفاده از نانـوذرات سـیلیکا )در بخـش پوسـته( و نانـوذرات 
اکسـید تانتالیـوم )در بخـش هسـته( دارد و قادر بـه جمع کردن 
بافـت اسـت. ایـن چسـب جراحـی نسـبت بـه چسـب های رایج 
عملکرد بهتری دارد و در میکروسـکوپ فلورسـانس، سـونوگرافی 

و سی تی اسـکن قابـل مشـاهده اسـت.

نانولوله های کربنی در ایستگاه المپیک زمستانی 2018 
کره جنوبی

کره جنوبـی قصـد دارد تـا از مـاده ای حـاوی نانولوله کربنـی 
کـه شـبیه بـه سـیاه چالـه بـوده و نـور را می بلعـد در المپیـک 
زمسـتانی 2018 اسـتفاده کنـد. ایـن مـاده کـه اولین بار توسـط 
شـرکت وانتابلـک در سـال 2014 سـاخته شـده قـادر بـه جذب 
99/9 درصـد از نـور اسـت که به عنـوان تیره ترین ماده ی سـاخت 
بشـر شـناخته می شـود.  معمار بریتانیایی ایـن پروژه قصـد دارد 
یک سـاختمان را با این ماده ی سـیاه پوشـش دهد، به طوری که 
در روز سـطح ایـن سـاختمان کامالً تیـره به نظر برسـد. بعد روی 
این صفحه ی کامالً سـیاه، نقاط روشـنی را ایجاد کند که همانند 
سـتارگان بدرخشـد، به طـوری کـه از دور این سـاختمان همانند 
آسـمان شـب به  نظـر برسـد کـه سـتارگانی در حال درخشـش 

روی آن قـرار دارند.
ایـن سـاختار سـیاه و سـفید، بـه نوعـی الهـام گرفتـه از طبیعت 

سـفید بازی هـای المپیـک زمسـتانی اسـت.

تشخیص آتش سوزی با برچسب های نانو در دبی
نانوابـزار  روی  آزمایـش  دبـی،  شـهری  دفـاع  سـازمان 
ضدآتش سـوزی را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـاند. نانوابـزار مـورد 
اسـتفاده این سـازمان، ابعادی در حدود 2 در 2 سانتیمتر داشته و 
می تـوان آن را بـه حالت برچسـب تهیه کـرد و در محل های مورد 
نظـر چسـباند. ایـن نانوابـزار در اثـر افزایـش دما در یـک منطقه 
محـدود خـود به خـود فعال می شـود کـه ایـن فعالیـت منجر به 
آزادسـازی گازی می شـود کـه آژیـر خطر را بـه صدا در مـی آورد.

عالوه برایـن، ایـن سـازمان در نظـر دارد از 8 ابـزار هوشـمند 
جدیـد دیگـر نیـز در آتش نشـانی اسـتفاده کنـد. ایـن ابزارهـا به 

آتش نشـان ها کمـک می کنـد تـا در مهـار آتـش موفق تر عمـل کنند.
www.nano.ir :منبع اخبار

به مراقبت های  انسان حساس تر می شود و  باالتر رفتن سن، پوست   با 
بیش تری نیاز دارد. محققان مرکز مواد هوشمند و فناوری  نانو در کشور پرتغال 
موفق به ارائه فناوری شدند که در آن نانوکپسول هایی درون تار و پود لباس 
قرار داده می شود تا به درمان امراض پوستی کمک کند. این نانوکپسول ها به 

رهاسازی ترکیبات دارویی و مکمل های مغذی بر روی پوست می پردازند.
معموالً با افزایش حساسیت پوست، عفونت های باکتریایی که منجر به 
بیماری هایی نظیر اگزما می شود، دردناک تر می شود. روش های رایج برای 
درمان این بیماری، استفاده از عوامل ضد میکروبی است، اما این روش نیز 

اثرات منفی به دنبال دارد.
اتحادیه  به SKHINCAPS در  این مشکل پروژه ای موسوم  برای حل 
اروپا تعریف شده که هدف آن ترکیب فناوری  نانو و روغن گیاهی برای درمان 
مشکالت پوستی است. در این روش روغن گیاهی مورد نظر درون کپسولی 
قرار داده می شود تا روی پوست محتویات خود را رهاسازی کند. این روغن 
منجر به از بین رفتن باکتری و عوامل عفونت می شود. این نانوکپسول ها به 
محض آسیب پوست و بروز عفونت به سرعت وارد عمل شده و به  شکل 

مؤثری مشکل پوست را حل می کنند.
این گروه تحقیقاتی اقدام به اتصال نانوکپسول به لباس کردند. برای این 
کار از پیوند کوواالنسی استفاده می شود که یکی از قوی ترین پیوندها در 
طبیعت است. این کپسول ها حتی در ماشین لباس شویی نیز در امان هستند 

و با چشم غیرمسلح قابل روئیت نیستند.
تا زمانی که لباس را بتوان پوشید، این نانوکپسول ها در آن وجود داشته 
و نسبت به عفونت به وجود آمده روی پوست، محتویات خود را رهاسازی 
می کنند. با استفاده از این روش می توان مشکالت اگزمای پوست را رفع کرد. 
این بیماری معموالً در اثر استرس یا دیابت یا کهولت سن به وجود می آید و 

به شدت به عفونت حساس است.
قابلیت  که  طبیعی  واکسی  هستند؛  پارافین  حاوی  نانوکپسول ها  این 
یا  را گرم  بدن  با شرایط محیط می تواند  متناسب  و  دارد  را  انرژی  جذب 

خنک نگه دارد.
و  ویتامین  روغن،  نانوکپسول ها،  این  درون  می توان  همچنین 
آنتی اکسیدان وارد کرد تا روی پوست اثر مثبت داشته باشد. امکان استفاده 

از ترکیبات ضدچروک نیز درون این کپسول ها وجود دارد.

لباس هایی که زخم های اگزما را 
درمان می کنند

 نانو   در  جهان
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سالم. لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟
سالم. فاطمه پاشالو، کارشناس ارشد مهندسی مواد، کارشناس آزمایشگاه نانو و 

دبیر هنرستان، متولد سال 1360 شهرستان خوی هستم.

چه مدت است در پژوهش سرا مشغول به فعالیت هستید و عمده فعالیت 
شما چیست؟ 

مدت سه سال است در پژوهش سرا مشغول به کار هستم. در هفته 12 ساعت در 
محل پژوهش سرا حضور دارم و عمده فعالیت بنده کار عملی و هدایت دانش آموزان 

عالقمند به مبحث نانو است.

لطفا درباره فعالیت های آزمایشگاه نانوی آذربایجان توضیح دهید.
آزمایشگاه نانوی پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان ناحیه 3 تبریز در سال 93 
اولتراسونیک  اسپاترینگ رومیزی، اسپکتروفتومتر و  الکتروریسی،  با وجود تجهیزات 
شروع به کار کرده است. همه تجهیزات در حال حاضر فعال هستند. تا کنون حدود 
30 طرح دانش آموزی در آزمایشگاه ما تعریف شده که حدود 15 طرح در سالی که 
گذشت، انجام شد. حدود 10 سمینار ترویجی و 15 کارگاه آموزشی هم برگزار شده 

است.

آیا در حال حاضر پروژه ای در مرکز شما با موضوع نانو تعریف شده است؟ 
بله. چندین طرح نانو در حال انجام است. تهیه نانوکپسول نانوذرات نقره، سنتز 
سبز نانوذرات طال و نقره، ساخت دستگاه تصفیه هوای بیمارستان، حذف کروم6 از 
فاضالب های صنعتی، بررسی آزمایشگاهی درمان سرطان پروستات با نانوذرات نقره 

و غیره.
و  آزمایش  و  عملی  کارهای  انجام  و  مقاالت  مطالعه  و  تحقیق  با  دانش آموزان 

همچنین انجام تست های آنالیز در مراکز دیگر در پروژه ها همکاری می کنند.

گفتگو با
فاطمه پاشالو 

کارشناس آزمایشگاه نانو 
پژوهش سرای آذربایجان تبریز

پژوهش سرای  نانوی  آزمایشگاه 
با  تبریز  آذربایجان  دانش آموزی 
دوره  سومین  در  امتیاز   943 کسب 
آزمایشگاه های  عملکرد  ارزیابی 
)شبکه  نانو  فناوری  آموزشی 
اول  نیمه  در  توانا(  آزمایشگاه های 
سال  1396 مقام اول را در بین 78 
کرد،  کسب  شبکه  این  عضو  مرکز 
دومین  در  که  حالی  است  در  این 
دوره ارزیابی، حائز مقام هفتم در بین 

66 مرکز بود.
آزمایشگاه  کارشناس  با  نانو  باشگاه 
تبریز  شهرستان  نانوی  دانش آموزی 
در  که  است  داده  انجام  گفتگویی 

ادامه می خوانیم.

  شیرین علیخانی
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تحصیلی  سال  در  نانو  آزمایشگاه  برای  مدونی  برنامه  آیا 
جدید دارید؟

بله. برنامه فعلی ما ایجاد انجمن علمی پژوهشی فعال نانو متشکل 
از دانش آموزان مستعد، تشویق دانش آموزان و ایجاد روحیه کار تیمی در 
اعضای انجمن نانو می باشد. همچنین در نظر داریم از طریق ایراد سخنرانی 
و برگزاری سمینار برای مدیران و دبیران دبیرستان های ناحیه، زمینه 

جذب دانش آموزان مستعد و عالقمند به نانو را فراهم آوریم.

 مهم  ترین شاخصی که سبب شد آزمایشگاه شما در ارزیابی 
امسال جزء پنج مرکز برتر شود چه بود؟

مدیریت عالی و تفکر خالقانه مدیریت پژوهش سرا، حسن نظر و 
انجمن علمی-  تبریز، همدلی و همکاری  ناحیه 3  همکاری مدیریت 
پژوهش سرا  کارکنان  همه  مستمر  پیگیری  و  تالش  و  نانو  پژوهشی 

سبب این موفقیت بوده است.

آیا تاکنون طرح های دانش آموزی از مرکز شما به جشنواره 
یا  و  مسابقه  هر  یا  و  توانمند  ملی  مسابقه  یا  خوارزمی  یا  نانو 

رویداد قابل توجه دیگری راه یافته اند؟ 
نانو و جشنواره های  دانش آموزی  اخیر در جشنواره  در سه سال 
شرکت  متعددی  طرح های  و  مقاالت  با  خوارزمی  نوجوان  و  جوان 
یافت.  راه  نانو در سال 96  به جشنواره دانش آموزی  کردیم. 7 طرح 
در کنگره بین المللی زیست شناسی در دانشگاه تبریز نیز با دو مقاله 

شرکت کردیم.

به عنوان کارشناس آزمایشگاه، چه راهکار و برنامه ای برای 
در  حضور  برای  دانش آموزان  حداکثری  جذب  و  انگیزه  ایجاد 
آزمایشگاه و استفاده از امکانات آن دارید؟ از باشگاه نانو چه 

انتظاراتی دارید؟ و چه پیشنهاداتی دارید؟ 
مدارس  سطح  در  نانو  جشنواره  و  المپیاد  برگزیدگان  معرفی 
ناحیه و استان برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان، برگزاری کارگاه ها 
و سمینارهای تبلیغی در پژوهش سرا، همچنین حمایت های مادی و 
معنوی از دانش آموزان برای حضور در جشنواره ها، مسابقات و جشنواره 

نوجوان و جوان خوارزمی.

همکاری مدیران آموزش و پرورش و مدارس شهر شما در 
خصوص فعالیت آزمایشگاه نانو چگونه است؟ 

همکاری و حمایت مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز چشمگیر 

و قابل تقدیر است. مدیران مدارس نیز همکاری هایی داشته اند و به 
امید خدا در آینده نیز با معرفی بیش تر و توجیه بهتر مدیران محترم 

مدارس همکاری ها گسترش یابد.

نانو در سطح  نانو برای ترویج فناوری  فعالیت های باشگاه 
را  فعالیت ها  کدام  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را  دانش آموزی 

بیشتر می پسندید؟  
برگزاری مسابقات توانمند و جشنواره و المپیاد نانو فضای رقابتی 
آزمایشگاهی  فعال سازی گرنت های  و همچنین  آورده  فراهم  را  عالی 
برای دانش آموزان و مراکز آموزشی که معموال توان انجام آنالیزهای 
معنوی  و  مادی  پشتیبانی  برای  خوب  راهی  ندارند،  را  پرهزینه 

دانش آموزان است.

پژوهش  به  که عالقمند  دانش آموزانی  برای  توصیه ای  چه 
نانو هستند اما نمی دانند از کجا باید شروع کنند و چه مسیری 

را طی کنند، دارید؟
و  امکانات  ایده ها،  به  رسیدن  برای  راه  نزدیک ترین  و  بهترین 
نانو  آزمایشگاه  به  دانش آموزی مجهز  پژوهش سراهای  نانو،  تجهیزات 
است که با مراجعه به آنها و استفاده بهینه از ابزارآالت و کارشناسان 
فعال در این آزمایشگاه ها بهترین نتایج کسب خواهد شد. من توصیه 
در  پژوهش سراها  این  با شناسایی  عالقمند  دانش آموزان  که  می کنم 

شهر خود قدم مثبتی در به ثمر رسیدن عالقمندی شان بردارند.

پیشرفته  تجهیزات  مدرسه تان  و  بودید  دانش آموز  اگر 
چه  بود،  کرده  تهیه  دانش آموزان  استفاده  برای  آزمایشگاهی 

می کردید؟
تمام تالش خود را در جهت شناخت، کاربرد و چگونگی استفاده 
امکانات فرصتی  این  این تجهیزات می کردم. چراکه داشتن  از  بهینه 
بسیار عالی برای رسیدن به رشد و تعالی دانش آموزان و به تبع آن 

عزیزمان  کشور  پیشرفت 
نو  علوم  زمینه  در 

خواهد بود.

مصاحبه 



مفاهیم مقدماتی
طبیعی  رشته های  به  نساجی،  صنایع  در 
گفته  الیاف  نایلون،  یا  پنبه  مانند  یا مصنوعی 
ریسیده  با  سادگی  به  می توانند  که  می شود 
شدن، به شکل نخ یا مشتقات آن درآیند. الیاف 
در شاخه های مختلف علوم و مهندسی تعاریف 
مختلفی دارند. در علوم و فناوری نانو، نانوالیاف 
رشته هایی با قطر نانومتری هسنند که از نظر 
یک بعدی  نانوساختارهای  رده  در  هندسی 

مانند نانولوله ها و نانومیله ها قرار می گیرند.
نانوالیاف،  تولید  روش های  از  یکی 
برای  روش  این  در  دارد.  نام  الکتروریسی 
الکترواستاتیک  نیروی  از  الیاف  ریسیدن 
استفاده می شود. به عبارت دیگر، الکتروریسی 
جت  یک  از  استفاده  با  که  است  فرآیندی 
جریان  و  مذاب  پلیمر  یا  پلیمری  محلول 

الکتریسیته، نانوالیاف ایجاد می کند. 

بررسی اثر تغییر ولتاژ و نرخ تزریق 
بر نانوالیاف پلی وینیل الکل، در 

دستگاه الکتروریسی

معرفی یک آزمایش ساده

راسـتای  در  نانـو  باشـگاه 
آزمایشـگاه های  فعال سـازی 
پیشـنهاد  اسـاس  بـر  و  نانـو 
مدیـران  درخواسـت  و 
کارشناسـان  و  پژوهش سـراها 
نانـو،  فنـاوری  آزمایشـگاه های 
یـک آزمایـش سـاده بـا عنوان 
الکتروریسـی  دسـتگاه  بـا  کار 
مربـوط  تئـوری  همـراه  بـه  را 
و  طراحـی  دسـتگاه،  آن  بـه 
کارگاه هـای  در  اسـتفاده  بـرای 
عملـی از طریق سـایت باشـگاه 
اسـت.  کـرده  منتشـر  نانـو 
می تواننـد  محتـرم  کارشناسـان 
عملـی  آزمایـش  انجـام  بـرای 
ویـژه دانش آمـوزان عالقمنـد از 
محتـوای ایـن آزمایش اسـتفاده 

 . ینـد نما

 آشنایی با دستگاه الکتروریسی
 آشنایی با روش تولید نانوالیاف

 آشنایی با خواص نانوالیاف

اهداف
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وینیل  پلی  پلیمر  الکتروریسی،  دستگاه 
همزن  مقطر،  آب   ،5  cc سرنگ  الکل، 
برای  مگنت   ،100  cc بشر  مغناطیسی، 
آلومینیومی،  فویل   ،2 cm طول  به  همزدن 

دستکش و عینک.

مرحله اول:
ساخت محلول از پلیمر

ابتدا باید محلول 10 درصد وزنی از پلیمر 
تهیه شود. برای این کار الزم است مقدار 10 
گرم پلیمر را در 90 میلی لیتر آب مقطر حل 
کنید. برای شروع آب را در بشر ریخته و روی 
همزن مغناطیسی قرار دهید. سپس گرم کن 
دستگاه را روشن کنید تا دمای آب به حدود 
70 درجه سانتیگراد برسد. پس از گرم شدن 
آب، همزن دستگاه را روی دور 1000 قرار داده 
و پلیمر را به تدریج داخل آب بریزید. سپس 
به محلول حاصل زمان کافی دهید تا پلیمر به 
طور کامل در آب حل شود )زمان حدودی برای 

همگن شدن کامل محلول 1 ساعت است(.

مرحله دوم:
آماده سازی دستگاه 

برای ریسندگی

ابتدا محلول آماده شده را در یک سرنگ 
را  وارد کنید. سپس سرنگ  لیتری  میلی   5
الکتروریسی  دستگاه  روی  مناسب  محل  در 
نصب کرده و الکترود مثبت را به سر سوزن 

متصل نمایید و درب دستگاه را ببندید.
زمین  به  )اتصال  ایمنی  نکات  رعایت  با 
دستگاه حتما وصل باشد( دستگاه الکتروریسی 
نمایید. سپس تنظیمات دستگاه را  را روشن 

طبق دستورالعمل دستگاه انجام دهید. 

مرحله سوم:
تنظیم پارامترها

تغییرات  اثر  است  قرار  آزمایش  این  در 
ولتاژ و نرخ تزریق بر الیاف تهیه شده، بررسی 
به  را  دستگاه  تنظیمات  ابتدا  در  لذا  شود. 

شرح زیر انجام دهید:
 15 کننده:  جمع  از  سوزن  فاصله   

سانتیمتر
1000 rpm :سرعت درام 

سپس با تغییر ولتاژ و نرخ تزریق طبق 
جدول زیر، 4 آزمایش مشخص شده را انجام 

داده و اثرات آن را بررسی نمایید.

شماره 
آزمایش

نرخ تغذیه 
)µl/h(

ولتاژ آزمایش 
)V( اول

10.510
20.518
31.510
41.518

الکتروریسی  دستگاه  راه اندازی  از  قبل 
کننده  جمع  روی  ریسندگی،  شروع  برای 
الیاف را با فویل آلومینیومی بپوشانید. سپس 
دستگاه را راه  اندازی کرده و برای هر آزمایش 
از  پس  دهید.  زمان  دستگاه  به  دقیقه   10
فویل  از  را  نانوالیاف  ریسندگی،  زمان  اتمام 
جدا نموده و زیر میکروسکوپ نوری وضعیت 

الیاف را بررسی کنید.
شده  تعریف  آزمایش   4 در  کنید  سعی 

موارد زیر را بررسی و مقایسه نمایید:
1. نحوه جدا شدن الیاف از سطح فویل

اگر پارامترها به خوبی تنظیم شده باشد، 
بافت ایجاد شده از الیاف از روی سطح فویل 

به آسانی جدا خواهد شد. 
2. استحکام الیاف سنتز شده

الیاف تولیدی از 4 آزمایش را به شکل 
کششی  استحکام  نظر  از  و  درآورده  طناب 

مورد مقایسه قرار دهید.
3. ظاهر الیاف

به  چسبیدن  نظر  از  شده  تولید  الیاف 
قابل  الیاف  یکنواختی  همچنین  و  یکدیگر 
مقایسه هستند. تشکیل دانه در الیاف معموال 
همچنین  شد.  خواهد  خواص  کاهش  باعث 
الیاف هرچه کم تر به یکدیگر بچسبند معموال 

خواص بهتری خواهند داشت.  

سوال های آزمایش

و  الیاف  قطر  بر  تزریق  نرخ  تاثیر   
یکنواختی حاصل چگونه است؟

 تاثیر ولتاژ دستگاه بر قطر و یکنواختی 
الیاف حاصل چگونه است؟

 در کدام حالت بهترین شکل الیاف به 
دست خواهد آمد؟

آمدن  دست  به  برای  شما  پیشنهاد   
پارامترهای  نظر  از  یکنواخت  و  نازک  الیاف 

دستگاه چیست؟ 
 به نظر شما با تغییر ولتاژ و نرخ تزریق 

چه اتفاقی در فرآیند ریسندگی می افتد؟

تجهیزات، مواد و ابزار 

زنگ
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مازنـدران  اسـتان  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزی  جشـنواره های  در 
حضـوری  شـده،  برگـزار  نانـوی 
از  اسـتان  ایـن  داشـته اند.  پررنـگ 
نظـر تعـداد کل طرح هـای منتخـب 
و مجـاز برای شـرکت در هفـت دوره 
از ایـن جشـنواره  در رتبه ششـم قرار 
دارد. همچنیـن قابـل ذکـر اسـت که 
مقاله های ارسـالی از اسـتان مازندران 
در هشـتمین جشـنواره دانش آموزی 
حـدود 40 مقاله بوده که در مقایسـه 
با جشـنواره پیشـین رشـد حـدود 2 

برابـری داشـته اسـت.
در دوره هـای هفتـم و هشـتم دو 
طـرح از اسـتان مازنـدران بـه مرحله 
نهایـی راه یافته انـد و در دوره چهـارم 
برگـزاری ایـن جشـنواره یـک طـرح 
از ایـن اسـتان برگزیـده و موفـق بـه 

کسـب دیپلـم افتخار شـده اسـت. 

 جشنواره دانش آموزی 
فناوری نانو

دانش آمـوزان ایـن اسـتان از چهارمیـن دوره برگـزاری المپیـاد نانـو، حضـور قابل مالحظـه ای در 
آزمـون مرحلـه اول آن داشـته اند. تعـداد ثبت نـام شـده از ایـن اسـتان در سـومین دوره 39 نفـر، 
چهارمیـن دوره 807 نفـر، پنجمین دوره 1338 نفر، ششـمین دوره 2713 نفـر، هفتمین دوره 2947 
و در هشـتمین دوره 2104 نفـر بـوده اسـت. همـان طـور کـه مشـخص اسـت در دوره چهـارم تعـداد 
ثبت نـام کننـدگان حـدود 20 برابـر دوره سـوم شـده و ایـن رشـد در دوره هفتـم بـه بیش تریـن حـد 

است. رسـیده 
شـایان ذکـر اسـت در المپیادهای ششـم، هفتم و هشـتم، شـرکت کنندگان اسـتان مازنـدران به 
مرحلـه دوم المپیـاد نانـو راه یافتـه و در لیسـت برگزیـدگان قـرار گرفتنـد. تنهـا مدال طـالی المپیاد 

هفتـم بـه محمـد منصـوری از این اسـتان تعلـق گرفت.

زنگ
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المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو

رتبه استان

داوطلب پسر

داوطلب دختر

کل داوطلب ها

تعداد حوزه

 برگزیدگان از
شهرهای

برگزیدگان

6

21

18

39

-

-

۰
۰
۰
۰

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

13

329

478

8۰7

3

-

۰
۰
۰
۰

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

7

451

887

1338

8

- 

۰
۰
۰
۰

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

3

1۰98

1615

2713

12

بابلسر

۰
1
۰
۰

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

2

718

1386

21۰4

12

بابلسر- بابل
ساری

۰
1
1
1

طال
نقره
برنز
دیپلم افتخار

3

1154

1793

2947

14

بابلسر- بابل

1
۰
1
۰

نانو است. در  از استان های فعال در زمینه ی  استان مازندران یکی 
این استان به همت مدیران، مسئوالن و دبیران دلسوز و فعال و تالش 
برای  بسیاری  برنامه های  و  اقدامات  پژوهشگر،  و  خالق  دانش آموزان 
آموزش و توسعه فناوری نانو انجام شده و رتبه ها و افتخارات قابل توجهی 
نانو وجود  این استان، 4 آزمایشگاه دانش آموزی  کسب شده است. در 
دارد و 22 مرکز با عنوان نهاد ترویجی در استان ثبت شده اند که به انجام 

امور ترویجی نانو در منطقه می پردازند.
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نانو در استان

  مازندران
  نسیم ذوقی



چهار مرکز در این استان مجهز به آزمایشگاه دانش آموزی 
بابلسر،  نانو هستند؛ پژوهش سرای دانش آموزی شهید میرزاده 
پژوهش سرای دانش آموزی امام جعفر صادق نور، پژوهش سرای 
شهید  پژوهش سرای  و  بهشهر  هاشمی نژاد  شهید  دانش آموزی 
دستگاه ها  داشتن  با  مراکز  این  ساری.  دو  ناحیه  علی محمدی 
آزمایشگاهی  و  آموزشی  ارائه خدمات  به  پیشرفته  تجهیزات  و 
رتبه بندی  اساس  بر  است  ذکر  شایان  می پردازند.  استان  در 
آزمایشگاه ها در سال 1394 پژوهش سرای امام جعفر صادق)ع( 
قابل  پژوهشی  و  آموزشی  برنامه های  اجرای  با  نور  شهرستان 

توجه، رتبه دوم را در کشور کسب کرده است.  

مسابقه ملی توانمند آزمایشگاه های آموزشی فناوری نانو

شـهید  دانش آمـوزی  پژوهش سـرای 
علی محمـدی  ناحیـه 2 شهرسـتان سـاری،  
مرکزی علمی- پژوهشـی زیـر نظر آموزش و 
پرورش اسـت که با هدف کشـف و شکوفایی 
و  تحقیـق  فرهنـگ  ترویـج  و  اسـتعدادها 
و  فـردی  خالقیت هـای  پـرورش  پژوهـش، 
دارای  کـه  مسـتعد  دانش آمـوزان  گروهـی 
ذهـن نوآور و خـالق هسـتند و همچنین در 
جهـت پژوهشـگری و نخبه پـروری در بهمن 

مـاه سـال 1385 افتتـاح گردیـده اسـت.
دو  در  مرکز  این  فعالیت های  اهم 
برگزاری  شامل  پژوهشی  و  آموزشی  حوزه 
نوجوان  و  جوان  جشنواره  دوره های 
قبیل:  از  آموزشی  دوره های  و  خوارزمی 
ایده یابی و خالقیت، رایانه، رباتیک، ربوکاپ، 
آزمایشگاهی  علوم  تاکسی درمی،  نجوم، 
فناوری  و  شیمی(  فیزیک،  )زیست شناسی، 
نانو است. انجمن های علمی مرکز نیز هدایت 
و  مسابقات  در  شرکت  برای  دانش آموزان 
بر  را  دانش آموزی  مختلف  جشنواره های 

از بدو تاسیس  این پژوهش سرا  عهده دارند. 
تاکنون دارای بیش از 3500 دانش آموز عضو 

در دو گروه پسر و دختر است. 
شـهید  دانش آمـوزی  پژوهش سـرای 
ترویـج  و  نشـر  جهـت  در  علی محمـدی 
علـوم و فنـاوری نانـو در بیـن دانش آمـوزان 
تجهیـز  و  راه انـدازی  بـه  اقـدام  دبیـران  و 
بخـش آزمایشـگاه تخصصـی نانـو نمـود که 
در نهایـت ایـن آزمایشـگاه بهمـن ماه سـال 
1394 افتتـاح شـد. تجهیـزات اصلـی ایـن 
الکتروریسـی،  دسـتگاه هاي  آزمایشـگاه 
اسـپاترینگ، آون، هـود، سـانتریفیوژ، کـوره 
اسـت.  pH متـر و هیتراسـتیرر  الکتریکـي، 
مهارت  تخصصی  کارگاه های  مرکز  این 
آزمایشگاهی نانو را نیز به طور جداگانه برای 
برگزار  زیر  اهداف  با  دبیران  و  دانش آموزان 

می نماید:
مفاهیم  تبیین  و  نانو  فناوری  ترویج   
از  استفاده  با  فناوری  این  کاربردهای  و 

پتانسیل های موجود در آزمایشگاه نانو

 شناسایی استعدادها و توانمندی های 
و  نانو  فناوری  مختلف  حوزه های  در  باالقوه 
برنامه ریزی برای حمایت و توانمندسازی آنها

 600 حدود  کنون  تا  راستا  این  در 
دانش آموز و 100 دبیر به شکل عملی با مفاهیم 
نانو، سنتز نانومواد، کاربردهای آنها و تجهیزات 
نانو آشنا شده اند. آزمایشگاه نانوی این مرکز زیر 
نظر شبکه آزمایشگاهی توانا فعالیت می کند و 
اهم افتخارات و عناوین کسب شده در مسابقات 

و جشنواره ها به شرح زیر است:
هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. 
تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار کار و 

تالش مستمر است.
1. کسب رتبه برتر آزمایشگاه آموزشی نانو 

2. عنوان سوم در اولین مسابقه توانمند
3. عنوان دوم و چهارم در دومین مسابقه توانمند 
4. عنوان دوم در اولین مسابقه ساخت فیلم کوتاه 

کار با تجهیزات نانو
مرحله  به  دانش آموزي  طرح  دو  راهیابي   .5
کشوري در هشتمین جشنواره دانش آموزی نانو 

معرفی پژوهش سراي دانش آموزي شهید علیمحمدی  حامد بخشی کیادهی 
 مدیر پژوهش سرا

نانو در استان ها 

مسـابقات  در  مازنـدران  اسـتان  دانش آمـوزان  حضـور 
در  کـه  بـه طـوری  اسـت،  بـوده  توجـه  قابـل  نیـز  توانمنـد 
اولیـن دوره از ایـن مسـابقات، یـک طـرح از پژوهش سـرای 
علی محمـدی سـاری موفـق به کسـب رتبه سـوم شـد و طرح 
دیگـری نیـز از پژوهش سـرای دانش آمـوزی ابـن شهرآشـوب 
سـاروی در جایـگاه پنجـم قـرار گرفـت. در دوره ی دوم نیز دو 
طـرح از پژوهش سـرای علی محمدی سـاری )رتبـه دوم بخش 
نانوالیـاف و رتبـه چهـارم بخـش سـطوح آبگریـز( و یـک طرح 
از پژوهش سـرای شـهید میـرزاده بابلسـر )رتبـه سـوم بخـش 

نانوالیـاف( برگزیـده شـدند.

زنگ
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آشنایی من با نانو بیش تر از طریق برادرم بود که قبل از من از 
نانو شرکت  المپیادهای  در  میرزاده  پژوهش سرای شهید  طرف 
کرده و مدال های طال و نقره دو دوره قبل را احراز نموده بود. او در 
این زمینه بسیار فعال و موفق بود. دیدن موفقیت های برادرم در 
زمینه ی نانو انگیزه ای برای مطالعه من در زمینه نانو و یادگیری 
این فناوری نوین شد. شروع به مطالعه کتاب های نانو کردم. در 
کنار مطالعه، شرکت در کارگاه های پژوهش سرای بابلسر و مدرسه 
تیزهوشان بابل به همراه دوستانم نیز در جذب شدن و افزایش 
عالقه من به سمت نانو تاثیر به سزایی داشت. مباحث نانو برایم 
جالب بودند و تازگی داشتند، اما حضور و تدریس اساتید مجرب 
من  عالقمندی  به  بابلسر  پژوهش سرای  در  نانو  کارگاههای  در 
افزود و باعث شد که به عنوان فعالیت فوق برنامه در کنار بقیه 
درس هایم مباحث نانو را پیگیری نمایم و در المپیاد نانو ثبت نام 

کنم.
به المپیاد نزدیک  می شدیم. بیش تر در زمینه نانو مطالعه می کردم. 
برادرم بیش از پیش من را تشویق می کرد و به من انگیزه و انرژی 
مضاعف می بخشید. در نهایت با تالش مربیان دلسوز و دلگرمی  
خانواده عزیزم پس از مطالعه دقیق مباحث و منابع المپیاد نانو 
تجربه ای بسیار شیرین در زمینه فناوری نانو برای من رقم خورد 
و موفق به کسب مدال برنز در هشتمین المپیاد دانش آموزی نانو 

شدم. تجربه ای بسیار خوب و به یادماندی ...

فاطمـه منصـوری
دارنده مدال برنز 

هشتمین المپیاد نانو 
از پژوهش سرای

 شهید میرزاده 
بابلسر از 

آشنایی اش با 
فناوری نانو 

می گوید 



زنگ
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این رشته  به کمک  به طوری که  و علوم مهندسی است،  از شیمی  ترکیبی  مهندسی شیمی 
با نفت، تولید مواد شیمیایی و نیز  می توان خطوط تولید صنایع مختلف، از جمله صنایع مرتبط 
بلکه  نمی کند،  کار  ماده  تولید  زمینه  در  شیمی  مهندس  یک  کرد.  راه اندازی  را  غذایی  صنایع 
رشته  این  دارد.  فعالیت  مواد  فرآوری  و  تولید  خطوط  راه اندازی  و  طراحی  زمینه   در  بیش تر 
مختلفی  گرایش های  باالتر شامل  مقاطع  در  و  است  گرایش  بدون  معموال  کارشناسی  مقطع  در 
می شود که از جدیدترین و مهم ترین آنها می توان به نانو، انرژی، ترموسینتیک و کاتالیست، دارو، 

صنایع غذایی، نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد. 

دروس دانشگاهی

دروس دانشگاهی رشته مهندسی 

ریاضیات،  از  ترکیبی  بیش تر  شیمی، 

است.  شیمی  و  مکانیک  مهندسی 

دروس اصلی این رشته شامل موازنه 

سیاالت،  مکانیک  انرژی،  و  ماده 

انتقال  حرارت،  انتقال  ترمودینامیک، 

جرم، کنترل فرآیند ها، طرح و اقتصاد 

سینتیک  و  راکتور  طراحی  مهندسی، 

شیمیایی می شود.

دانشگاه های معروف 
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 

صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران 
و ... از دانشگاه های برتر این رشته 

هستند.

نیازمندی ها
 برای ورود به رشته

ریاضی  آزمایشی  گروه  داوطلبان 

دانشگاهی  رشته  این  وارد  می توانند 

مهندسی  رشته  در  قبولی  برای  شوند. 

رتبه  تهران  دانشگاه های  برای  شیمی 

در  مادر  دانشگاه های  زیر2000، 

شهرهایی غیر از تهران رتبه زیر5000 
الزم است.

موردنیاز توانمندی ها و استعدادهای 
شیمی  مهندسی  دانشجوی  حجم یک  باشد.  قوی  ریاضیات  در  تقریبا باید  رشته  این  در  ریاضی  مهندسی محاسبات  رشته های  سایر  از  این بیش تر  نیز در  به شیمی  است. عالقمندی 

رشته تاثیرگذاراست.

چون محدودیت های رشته شیمی  مختلف مهندسین  مکان های  در  کار  کارهای قابلیت  همچنین  و  را آزمایشگاهی  پاالیشگاه  در  کار  نظیر  مانند سخت  محدودیتی  نمی توان  یا دارند،  شهر  انتخاب  در  آنها محدودیت  برای  جنسیتی،  محدودیت 
قائل شد.

ارتباط رشته با فناوری نانو 

از جمله رشته هایی است  مهندسی شیمی 

فناوری  با  مرتبط  پایان نامه  بیش ترین  که 

آنجا که مهندسین شیمی در  از  دارد.  را  نانو 

تولید  خطوط  و  تاسیسات  بهسازی  زمینه 

کاربرد  با  می کنند،  فعالیت  کارخانجات 

فناوری نانو در رسیدن به این اهداف، گام  های 

بزرگی برمی دارند. مهندسین شیمی می توانند 

نیز  نانومواد  تولید  خطوط  طراحی  زمینه  در 
فعالیت داشته باشند. 

     آینده شغلی
هر کارخانه ی تولیدی حداقل به 
یک مهندس شیمی نیازمند است. در 
واقع بازار کار نسبتا وسیعی برای این 
رشته می توان در نظر گرفت. همچنین 
مهندسین شیمی، با راه اندازی خطوط 
تولید مورد نظر خود، می توانند کسب 

و کار خوبی را شروع کنند.

مراکز فعال نانوی مرتبط

از مراکز فعال مرتبط با مهندسی شیمی 

و فناوری نانو می توان به پژوهشگاه 

صنعت نفت، موسسه پژوهشی علوم 

و فناوری رنگ و پوشش، شرکت 

نانوپارت خزر و شرکت نانوالوند آراد 

اشاره نمود.

  سمیرا امینی

  معرفی رشته ی
مهندسی 

شیمی



کاربرد های
 فناوری نانو

 در حوزه
راه و ساختمان

تولید آسفالت هایی با عمر و کیفیت 
باالتر

آسفالت  تعویض  باعث  که  عاملی  مهم ترین    
می شود، ترک خوردن در فصل سرما و آسیب ساختار 
در اثر نرم شدن در فصل گرما است. یعنی آسفالت، 
آسیب پذیر  و  نرم  خورشید  نور  تابش  اثر  در  صبح ها 
و  هوا سخت شده  سرمای  اثر  در  و شب ها  می گردد 
اگر  حال  می یابد.  افزایش  آن  در  ترک  ایجاد  امکان 
انتقال حرارت به خوبی در آسفالت انجام گردد، دیگر 
نمی شود.  سرد  خیلی  شب ها  و  گرم  خیلی  صبح ها 
فناوری نانو چگونه می تواند به حل این مشکل کمک 

کند؟

متنوعی  راهکارهای  نانو  فناوری  کمک  با  تاکنون 
جهت افزایش کیفیت و دوام آسفالت مطرح شده است. 
در  کربنی  نانولوله های  و  رس  نانوذرات  از  مثال  برای 
تحقیقات استفاده شده است. اما به تازگی با استفاده از 
گرافن در ترکیب آسفالت، بهبود قابل توجهی در کیفیت 
و عمر آن مشاهده شده است. با استفاده از این مواد، عمر 
متوسط آسفالت ها می تواند از 6 سال به 13 سال افزایش 
یابد. با افزودن گرافن به ساختار آسفالت می توان انتقال 
حرارت در آن را به صورت قابل توجهی افزایش داد و در 
نتیجه از آسیب هایی که در اثر دماهای باال و پایین به 

آسفالت وارد می شود، جلوگیری کرد.

منابع
www.graphene-info.com
www.nanowerk.com
www.nist.gov

زنگ
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 محمد فرهادپور



تمیزتر ماندن سطوح سازه های مختلف با 
فناوری نانو

سازه های  سطوح  که  کرده اید  مشاهده  حتما 
و  داده  دست  از  را  خود  زیبایی  زمان  مرور  به  مختلف 
با نشستن آلودگی بر روی آنها تیره تر می شوند. یکی از 
استفاده  این مشکل،  رفع  برای  نانو  فناوری  راهکارهای 
سازه ها  این  سطح  روی  بر  فوتوکاتالیست  نانوذرات  از 
است. این نانوذرات با تابش نورخورشید فعال می شوند 
تجزیه  را  سازه  سطح  بر  موجود  آلودگی های  اکثر  و 
این  از  از موارد مهم در استفاده  نابود می کنند. یکی  و 
این  در  است.  روی سطوح  بر  آنها  ماندگاری  نانوذرات، 
 6-5 مانند  طوالنی تری  زمان های  که  محصولی  بازار، 
سال بر روی سطح سازه بماند و خاصیت خود را حفظ 

کند، توجیه اقتصادی دارد.

تمیزتر ماندن سطوح سازه های مختلف با فناوری 
نانو

از دالیل پخش سریع آتش در طی آتش سوزی، شعله ور  یکی 
مستعد  بخش های  همین طور  و  اشتعال  قابل  نماهای  شدن 
آتش سوزی درون ساختمان است. با اعمال پوششی که آتش را به 
تعویق اندازد یا اصال آتش نگیرد می توان از وقوع فاجعه های بسیاری 
جلوگیری کرد. برای مثال، از نوعی نانوذرات سیلیکات الیه دار شده 
به صورت الیه های کریستالی مشبک، جهت بهبود قابلیت تاخیر در 
و  مواد، ساختار مشبک  این  در  نمود.  استفاده  آتش گیری می توان 

ضخیم پوشش ها به صورت مانعی در برابر آتش و انتقال گرما است.

منابع
www.graphene-info.com
www.nanowerk.com
www.nist.gov

بعضی دیگر از کاربردهای فناوری نانو 
در این حوزه عبارتند از:

 کفپوش هـای بتنـی بـا مقاومـت و عمـر باالتر 
در محیط هـای مختلـف: کفپوش هـای بتنـی معموال 
در محیط هـای حـاوی سـولفات و کلریدهـا، مقاومت 
پاییـن و در نتیجـه عمـر کمـی دارنـد. ایـن شـرایط 
از  اسـتفاده  بـا  دارد.  فرودگاه هـا وجـود  و  بنـادر  در 
ایـن  در  را  مقاومـت کفپوش هـا  نانـوذرات می تـوان 

داد.  افزایـش  محیط هـا 
مختلـف  سـطوح  در  باکتـری  ضـد  پوشـش   
پوشـش ها  ایـن  وجـود  بهداشـتی:  سـرویس های 
انتقـال بیمـاری را در ایـن محیط ها کاهـش می دهد، 
کثیفـی روی سـطوح را کـم نمـوده و بـوی نامطبـوع 

سـطوح بهداشـتی را نیـز نابـود می کنـد.
 اسـتفاده از سـلول های خورشـیدی نانوساختار 
در تامیـن بـرق موردنیـاز سـاختمان: بـا اسـتفاده از 
بـه  می تـوان  نانوسـاختار  خورشـیدی  سـلول های 
صـورت اقتصادی، تمـام و یا جزئـی از برق مـورد نیاز 
سـاختمان را تامین کـرد، آن را در یک خـازن ذخیره 

و در مواقـع نیـاز اسـتفاده کرد.
 پوشـش های ضدلـک در قسـمت های مختلـف 

درونی سـاختمان
 رنگ هایـی بـا افزودنی هـای نانوسـاختار دارای 

باالتر  کیفیـت 
 پوشـش های ضـد سـایش در سـطوح مختلف 

داخلـی سـاختمان ها

زنگ
نانـو 15کاربرد  



لطفـا خودتان را معرفـی کنید. عنوان 
و رتبـه طـرح شـما در جشـنواره چه 

؟ د بو
 بـه نـام خـدا، امیر محمـد بیژنی هسـتم، 
دانش آمـوز سـال چهـارم رشـته ریاضـی. 
عنوان طرح بنده سـنتز هیدروکسـیدهای 
صنایـع  پسـاب  تصفیـه  بـرای  دوالیـه ای 
نسـاجی بـود که با خواسـت خداونـد حائز 

رتبـه دوم در جشـنواره شـد.

 پیش بینـی خودتان از رتبه ای که این 
طرح به دست می آورد، چه بود؟

فکـر  امـا  نبـودم،  مطمئـن  خیلـی 
می کـردم واقعـا می توانـد رتبـه خوبـی به 

بیـاورد. دسـت 

چـرا بـه موضوعـات نانـو عالقمنـد 
شـدید؟

ابتـدا شـناختی در مـورد ایـن رشـته 
نداشـتم تـا اینکـه معلم شـیمی سـال اولم 
که در پژوهش سـرا مشـغول بـه کار بودند، 
نانـو و پژوهش سـرای  بـا مباحـث  مـن را 
ابن سـینا آشـنا کردنـد. با یکی از دوسـتان 
کـه پـروژه گرفتـه بـود تحـت راهنمایـی 
خانـم دکتر سـخائی شـروع بـه کار کردیم. 
هـر چقـدر که جلوتـر می رفتـم و اطالعات 
بـه  بیش تـری کسـب می کـردم، عالقـه ام 

ایـن رشـته بیش تـر می شـد.

چطور شـد کـه تصمیـم گرفتید روی 
جذابیـت  کنیـد؟  کار  موضـوع  ایـن 

موضـوع بـرای شـما چـی بود؟
در واقـع محـرک اصلـی در مـورد این 
طـرح مـواد مـورد اسـتفاده بودنـد که من 
را جـذب کـرد تـا اطالعـات بیش تـری در 

مـورد آنهـا کسـب کنم.

آیا طرح شما نمونه داخلی یا خارجی 
دارد؟ 

ایـن مـواد بـه تازگـی مـورد اسـتفاده 
صنایـع  پسـاب  و جـذب  گرفته انـد  قـرار 
نسـاجی بـرای اولیـن بـار بـود کـه بـا این 

مـاده خـاص انجـام می شـد.

در  را  تحقیق تـان  و  طـرح  کلیـت 
چنـد جمله بـرای مخاطبـان ماهنامه 

توضیـح دهیـد.
 ایـن طـرح و ایـن مـواد بـه طـور کلـی 
دارای سـاختار منحصـر به فردی هسـتند 
خـاص  سـاختار  همیـن  خاطـر  بـه  کـه 
می تواننـد قـدرت جـذب باال برای پسـاب 

صنایـع نسـاجی داشـته باشـند.

توضیح کـوتـاهـی از مـراحـل کـار 
آزمایشگاهی تان بدهید. 

ایـن مـواد بـا یـک روش سـنتز تقریبا 
سـاده با مـواد اولیه خـود تولید می شـوند 

گفتگو با امیرمحمد بیژنی

پژوهشگر جوان دومین طرح برگزیده  
هشتمین جشنواره دانش آموزی فناوری نانو 

امسال  جشنواره  دوم  رتبه 
هیدروکسیدهای  »سنتز  طرح  به 
 Ca/Fe/Fe3+Ca2+  الیــه ای
آنیونی«  رنگ های  حذف  برای 
توسط  طرح  این  گرفت.  تعلق 
آقای امیرمحمد بیژنی دانش آموز 
راهنمایی  با  ریاضی  یازدهم  پایه 
حمایت  و  سخایی  فاطمه  خانم 
پژوهش ســرای دانش آمـــوزی 
ابن سینا، آموزش و پرورش منطقه 
15 تهران انجام شده بود. با این 
پژوهشگر جوان گفتگویی داشتیم 

که در ادامه می خوانیم:

  سمیه زمانی

زنگ
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زنگ
نانـو 17اخبار 

آیا دوستانتان را نیز 
تشویق می کنید در زمینه نانو 

تحقیق  کنند؟ چرا؟
صد در صد. به این علت که خودم این راه را 

تجربه کردم و چیزهای زیادی به دست آوردم و 
یادگرفتم. واقعا به دوستانم پیشنهاد می کنم در 

زمینه نانو فعالیت کنند.

کـه این مـورد یکـی دیگـر از مزایـای آنها 
اسـت. ولـی یـک مـورد مهـم برای سـنتز 
هـم  آن  کـه  دارد  وجـود  مـواد  اینگونـه 
زمـان مـورد نیـاز برای سـنتز اسـت که ما 
بـه ایـن مهـم دقـت کردیـم و خداروشـکر 

نتیجـه خوبـی هـم گرفتیم.
از  نیـز  مـواد  مشـخصه یابی  بـرای 
روش های XRD و FTIR و SEM اسـتفاده 
کردیـم که نشـان دادند این مـواد خاصیت 

رنگبـری بسـیار باالیـی دارنـد.

انجـام مراحـل آزمایشـگاهی چقـدر 
طـول کشـید؟ آیا بـا مشـکالتی نیز 

بودید؟ مواجـه 
 تقریبـا یک مـاه. مشـکل خاصی پیش 

نیامـد جـز یک کم مشـکل محاسـباتی که 
خیلـی سـریع در همان ابتدا رفع شـد.

چگونـه  را  آزمایش هایتـان  نتایـج 
قابـل  نتایـج  آیـا  کردیـد؟  بررسـی 

بودنـد؟ قبـول 
نتایج واقعا خوب بودند و قابل استناد، 

چون دقت در آنها بسیار باال بود.

نتیجـه طرح شـما در کـدام صنایع و 
چـه بخش هایی کاربـرد دارد؟

بـا توجـه بـه سـاختار منحصر بـه فرد، 
ایـن مـواد، مورد توجـه بسـیاری از صنایع 
تصفیـه  حـوزه ی  آنهـا،  از  یکـی  هسـتند. 
پسـاب اسـت. مـاده سـنتز شـده در ایـن 
پـروژه به علـت صرفه اقتصادی و سـهولت 
در سـنتز و بـازده بـاال در جـذب رنـگ، به 
عنـوان مـاده ای مناسـب برای ایـن صنعت 

شـناخته شـده است.

آیا باز هم می خواهید روی این موضوع 
و توسعه آن کار کنید؟ آیا برای انجام 
بـرنامه ریـزی ای آن  بعـدی   مراحـل 

 دارید؟
بلـه حتمـا. برنامـه ام ایـن اسـت که بر 
روی کاربردهـای ایـن مـواد در حوزه هـای 

دیگـر کار کنم.

جشـنواره فنـاوری نانـو تاثیـری در 
رونـد تحصیلی شـما داشـته اسـت؟

باعـث شـد تالشـم بـرای رسـیدن بـه 
هدفـم خیلـی بیش تـر شـود.

چطـور  را  خودتـان  شـغلی  آینـده 
می بینیـد؟ عالقمنـد بـه کار در چـه 

هسـتید؟ زمینـه ای 
به شـخصه دوسـت دارم که در رشـته 
تحصیـل  دانشـگاه  در  شـیمی  مهندسـی 
فعالیت هـای  بـه  نانـو  رشـته  در  و  کنـم 

پژوهشـی خـودم را ادامـه بدهـم.

در پایان تشکر می کنم از پژوهش سرای 
فاطمه  دکتر  خانم  بخصوص  و  سینا  ابن 
بخش  و  علمی  حمایت های  که  سخائی 
به  را  پروژه  این  مادی  حمایت های  عمده 

عهده داشتند.

زنگ پژوهشگران جوان
17نانـو

نانو  فناوری  جشنواره 

در نگرش شما نسبت به حوزه 

پژوهش چه اثری داشته است؟

دید وسیع تری به بنده داد. با دیدن 

طرح های دیگر دوستان و گرفتن 

ایده های نو عالقه و انگیزه ام 

به پژوهش بیش تر  نسبت 

شد.



محیط  اصلي  مشکالت  از  یکی  فاضالب  از  ناشی  آلودگي های 
از جمله  فاضالب  و تصفیه  بنابراین مدیریت  قلمداد می شود.  زیست 
مسائل مهم در توسعه شهری است. فلزات سنگین در محیط زیست و 
بدن موجودات زنده از جمله انسان ها و حیوانات آبزی ذخیره می شود 
و موجب آسیب های غیرقابل جبران می گردد. بنابراین، حذف یون های 
تاکنون  دارد.  اهمیت  بسیار  صنعتی  پساب های  از  سنگین  فلزات 
روش های متعددی براي جذب فلزات سنگین استفاده شده است کـه 
اسـتفاده از جـاذب هاي زیستي از جمله این روش ها به شمار مي رود. 
این روش بـه دلیـل اقتـصادي بـودن، دسترسی آسان به مواد مورد 
نظر و متناسب بودن با استانداردهاي زیست محیطي بسیار مورد توجه 

واقع شده است. 
در این پژوهش جهت حذف آلودگی ها از مواد گیاهی دور ریختنی 
و نانوذرات نقره استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا پوست موز، 
پرتقال و گوجه فرنگی تهیه شده از زباله های خانگی شسته، خشک 
سبز  سنتز  از  حاصل  نقره  نانوذرات  با  همراه  سپس  شدند.  پودر  و 
عصاره رزماری جهت حذف آلودگی فلزات سنگین به همراه آلودگی 

باکتریایی استفاده گردید.
ابتدا مخلوطی از یک گرم از  آزمایش ها به این شرح انجام شد؛ 
محلول های  از  لیتر  میلی  در20  شده  کاربرده  به  مواد  پوست  پودر 
کلرید جیوه )II(، نیترات سرب )II(، نیترات مس )II(، کادمیم کلرید 
در دمای اتاق تهیه شد. سپس مخلوط حاصل توسط کاغذ واتمن 40 

فیلتر و محلول تصفیه شده در لوله های نمونه ذخیره گردید. 
جهت اطمینان از سالم بودن آب خروجی از لحاظ میکروبی، آب 
تصفیه شده بعد از عبور از فیلتر تصفیه از فیلتر دیگری که آغشته به 

نانوذرات نقره بود، نیز عبور داده شد.
برای تعیین غلظت یون فلزی از دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب 
قبل  سنگین  فلزات  یون های  غلظت  و  شد  استفاده   )AAS( اتمی 
داده  نشان  آلودگی  جاذب  عنوان  به  پودرها  این  افزودن  از  بعد  و 
میکروسکوپ  از  نیز  شده  تشکیل  نانوذرات  مشخصه یابی  جهت  شد. 
الکترونی روبشی )SEM( واقع در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز 

استفاده گردید. 
در  آلودگی  کاهش  دهنده ی  نشان  اتمی  از جذب  حاصل  نتایج 
نمونه های تهیه شده بود. همانطور که در نمودار 1 نشان داده شده 
است نمونه اول مربوط به نیترات مس است که با پوست موز تصفیه 
نوع  سه  است.  آلودگی  کاهش  بر  مبنی  حاصل  نتایج  و  است  شده 
آلودگی نیترات مس، نیترات سرب و کادمیم کلرید طی هفت مرحله 
به ترتیب با نمونه های: پوست موز، مخلوط پوست موز و پرتقال، پوست 
پرتقال، مخلوط پوست پرتقال و گوجه فرنگی، مخلوط پوست موز و 
 UV+گوجه فرنگی، پوست گوجه فرنگی خالص، پوست گوجه فرنگی
تصفیه شدند. در این نمودار کاهش غلظت فلزات سنگین با نمونه ها 

به وضوح مشاهده می گردد.
فعالیت های جذبی قابل توجه پوست موز و پوست پرتقال در میان 
آمید، کربوکسیل و  از حضور گروه های  ناشی  به طور عمده  نمونه ها 
هیدروکسیل در سطح آنها است که این مواد را قادر به حذف فلزات 

سنگین و یون های فلزی مختلف از پساب های صنعتی می کند.

حذف فلزات سنگین و آلودگی باکتریایی 
از پساب های صنعتی توسط کامپوزیت 

نانوذرات نقره و پسماندهای خانگی

شکل)1(: تصویر SEM نمونه ی 
نانوذرات نقره

نمودار)1(: مقایسه میزان آلودگی بعد و قبل از استفاده از پوست میوه ها

زنگ
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دی ماه  1396 شماره 79

نویسنده: شانلی صالحی
استاد راهنما: طیبه غفاری

برگزیده مرحله اول هشتمین جشنواره دانش آموزی نانو 
پژوهش سرای دانش آموزی آذربایجان، ناحیه 3 تبریز



سنتز نانوذرات طال با 
استفاده از سماق
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طال در حالت معمولی فلزی نرم و زرد رنگ با ساختار مکعبی مرکز 
رسانای خوب جریان  و  است. دمای ذوب آن 1064درجه سانتیگراد 
برق است. ولی این خواص در مقیاس نانو متفاوت است. نانوذرات فلزی 
طال به علت سمیت پایین و زیست سازگار بودن در حوزه های مختلف از 
جمله پزشکی و داروسازی مورد استفاده قرار گرفته اند. در حال حاضر 
عمده ترین روش تولید نانوذرات طال روش های شیمیایی هستند که در 
آن از واکنشگرهای سمی و گران استفاده می شود. به علت کاربردهای 
بیولوژیکی و دارویی مختلف شناسایی شده برای نانوذرات طال، سنتز 

آنها در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
یک  به  عنوان  گیاهان  عصاره  از  استفاده  با  فلزی  نانوذرات  تهیه 
روش های  در  شیمیایی  واکنشگرهای  مناسب  و  آسان  جایگزین 
شیمیایی و فیزیکی مطرح شده است. به عنوان مثال، برای اولین بار 
از عصاره برگ، ساقه و ریشه گیاه شمعدانی برای تولید نانوذرات طال 
با  نانوذرات طال  به  یون های طال  زیستی  کاهش  است.  استفاده شده 
عصاره برگ گل شمعدانی نیز گزارش شده است. همچنین، نانوذرات 

مثلثی و کروی طال نیز با استفاده از عصاره لیمو تهیه شده است. 
در این مطالعه برای اولین بار از عصاره گیاه سماق استفاده شد. در 
واقع سماق واکنشگر کاهنده یون های طال برای تولید نانوذرات است. برای 
انجام این آزمایش 3 گرم از سماق را پس از شستشو با آب مقطر و خشک 
کردن، در 20 میلی لیتر آب مقطر ریخته و به مدت 30 دقیقه بر روی 
هات پلت قرار گرفت. سپس مخلوط حاصل از کاغذ صافی عبود داده شد و 
یک محلول قهوه ای رنگ به دست آمد. از آن در یخچال با دمای 4 درجه 
سانتیگراد نگهداری شد. سپس300 میکرولیتر نمک طال برداشته و روی 
هیتر گذاشته شد و هر 30 ثانیه یک قطره از عصاره سماق به آن اضافه 
گردید تا محلول به رنگ بنفش درآید. پس از گذشت کم تر از یک دقیقه 
از شروع واکنش تغییر رنگ واکنش از زرد کم رنگ که رنگ عصاره نمک 

طال است به قرمز متمایل به بنفش )رنگ کلوییدهای طال( مشاهده شد.
بر اساس آنالیز انجام شده توسط دستگاه UV-Vis طول موج ذرات 

545 نانومتر به دست آمد.
همچنین آنالیز  SEM نشان می دهد که اندازه نانوذرات در حدود 

30 نانومتر است.

فرآیندهای آماده سازی ضایعات 

فرآیندهای  است  الزم  ضایعات،  پاکسازی  مبحث  ادامه ی  در   
آماده سازی آنها را مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین در اینجا دسته های 
مختلف ضایعات و روش های پاکسازی آنها از محیط را معرفی می کنیم.

ضایعات شیمیایی 
مواد  نفتی،  مواد  و  آلی  محلول های  شامل  مواد  از  دسته  این 
شیمیایی پراکسید شونده و مواد منفجره، مواد خورنده مانند اسیدها 

و بازها هستند. آماده سازی آنها به این شرح است:
 مواد آلی و نفتی را درون ظروف مخصوص ضایعات شیمیایی 

جمع آوری کنید. 
 ترکیبات محتوی ظروف را به دقت و به طور صحیح بر روی 

برچسب های نصب شده بر روی هر ظرف بنویسید.
 مواد شیمیایی پراکسید شونده، مثل اترها را نباید با محلول ها 

و ضایعات شیمیایی دیگر مخلوط کرد.
 اسیدها و بازها را در ظروف پالستیکی جداگانه جمع آوری 

کنید و هرگز این مواد را با هم مخلوط نکنید. 

ضایعات بیولوژی
یا  فاسد  آزمایشگاهی  مواد شامل الشه حیوانات، ضایعات  این 
جراحی،  تیغ های  )سرنگ ها،  خطرناک  تیز  پزشکی  مواد  عفونی، 

پیپت های سرم و خون(، خون و مواد آلوده خونی است. 
 این مواد باید در ظروف پالستیکی مربوط به ضایعات پزشکی 

قرار داده شوند. 
 خون را می توان از طریق فاضالب ها از محیط خارج کرد. یک 
سینک ویژه را به این کار اختصاص دهید و به طور مرتب پس از 

تخلیه خون جریان آب را درون سینک باز کنید. 
 پس از تخلیه خون، درون سینک را بوسیله محلول سدیم 

هیپوکلریت گندزدایی کنید.
 مواد آلوده شده بوسیله خون را مانند ضایعات آزمایشگاهی 

فاسد یا عفونی نابود کنید. 
 هرگز روکش سوزن سرنگ ها را بر روی آن برنگردانید.

شده  مصرف  سوزن های  حاوی  پالستیکی  ظروف  روی  بر   
یک برچسب بزنید و عالمت های هشدار دهنده مناسب )مثل خطر 

بیولوژیکی یا رادیواکتیو( را نصب کنید.
 پس از اتمام هر آزمایش ظروف حاوی وسایل تیز آلوده شده با 

مواد عفونی را درون ظروف ضایعات عفونی بیولوژی بریزید. 

ضایعات رادیواکتیو  
این مواد را باید در ظروف جداگانه قرار داد و در صورت امکان 
رادیو ایزوتوپ های آلفا را از بقیه جدا کرد. رادیو ایزوتوپ های با عمر 
کوتاه را از آنها که دارای طول عمر باالیی هستند تفکیک نموده و 

جداگانه بسته بندی کنید.

زنگ
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نویسندگان: الهام دولتی، طهورا قاسم زاده، سپیده کریمی 
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برگزیده مرحله اول هشتمین جشنواره دانش آموزی نانو 
مجتمع آموزشی دخترانه حنان تهران



فکر می کنید در 
آینده فناوری 

نانو چگونه 
می تواند در جهت 
کاهش صدمات 
زلزله بکار آید؟

نانو تلگرام

دورهمی زنگ
نانـو 20

آمنه وزیری راد، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای  پروفسور حسابی قم

  بکار بردن مصالح ساختمانی سبک مقاوم و 

مقرون به صرفه، آجرهایی که در هم فرو روند و 
مانع از ریزش شوند، استفاده از مصالحی که دیگر 

نیاز به آهن آالت و مصالح سنگین نباشد.

ژینا رحمانی، برگزیده هشتمین المپیاد  
نانو

فناوری  کاربردهای گسترده  به  توجه  با 
فناوری  این  قطعا  نانو در زمینه های مختلف 
در آینده می تواند در کاهش صدمات ناشی از 
زلزله نقش مهمی ایفا کند. برای مثال با تولید 
بتن هایی که در عین سبکی، استحکام زیادی 
داشته باشند، تهیه مصالح ضد حریق، ساخت 
صورت  در  که  انعطاف پذیری  شیشه های 
وقوع زلزله نشکنند و طراحی حسگرهایی که 
گاز  زلزله، جریان  متوسط  اساس سرعت  بر 
یا برق ساختمان را قطع کند یا با تولید صدا 

افراد را از وقوع پیش لرزه ها مطلع نماید.

خانم محدثه شاملی، برگزیده ی 
جشنواره ی نانو، عضوکانون برگزیدگان 

باشگاه نانو، دانشجوی رشته ی شیمی

با  بتوانیم  را  سازه ها  اینکه  یک    
»خیلی  اینکه  دو  کنیم.  محکم تر  نانوپلیمرها 
خیلی خیال پردازانه« بتوانیم ذراتی را درست 
کنیم و مثال در زمین دفن کنیم که حسگری 
تشخیص  زودتر  را  لرزه  زمین  و  باشد  قوی 

دهد و یا پیش بینی کند.

منیژه قهرمان پور، کارشناس آزمایشگاه 
 پژوهش سرای شهید احمدرضا

 احدی مالیر

مناطق  ساخت  در  نانو  فناوری  اگر 
درستی  به   ساختمانی  مصالح  و  مسکونی 
مقاوم سازی  با  گفت  می توان  شود،  استفاده 
ساختمان ها و آپارتمان ها، خسارت و تلفات 
انسانی ناشی از زلزله بسیار کاهش خواهد 

یافت و حتی ممکن است به صفر برسد!

آبتین قاسم پور، دارنده ی مدال برنز 
 هفتمین و مدال طالی هشتمین

 المپیاد نانو

منظور  به   )1 می توان:  طورکلی  به 
زمین،  پوسته ی  دقیق  تغییرات  بررسی 
زمینه ی  در   )2 ساخت.  حسگرهایی 
فناوری های  به کمک  می توان  امدادرسانی 
محل  شناسایی  برای  ربات هایی  همگرا 

مصدومان زلزله ساخت.

علیرضا یعقوبی، کارشناس آزمایشگاه 
پژوهش سرای ناحیه2 قزوین

سبک،  نانوکامپوزیت های  ساخت  با 
مستحکم و مقاوم و در عین حال از نظر 
اقتصادی به صرفه، می توان مصالح حاوی 
نانوذرات را جایگزین مصالح امروزه نمود. 
فوق  حسگر های  طراحی  با  عالوه براین 
حساس گرما، صوت و امواج، کانون زلزله 

را پیش بینی کرد.

سخن بزرگان
به هر کاری که همت بسته گردد

اگر خاری بود، گل دسته گردد

                                              وحشی بافقی 






